


విజ ౨ 

“తెలుగసనంగల వ్యాకరణములలో స్నా ప్ఫనీద్ధిగల గరింథములు బాల 

పౌంఢవ్యాకరణములు, బాలవ్యాకరణ మెనేకెంశములను sr ee సంగంహము-గా 

నిరూపించు ను త్తమగోంథము. అందలి నూత్ళములను జక్క_7ా విమర్శించి మహాకవుల 

పృియోగములను బర్యవేతమీంచి. కొన్ని యంశములని 'సవరించుచును వివరించుచును 

శ్రీమాన్ బహుజనపల్లి సీతారామాచార్యులవారు పౌథ వ్యాకరణ మనంబడు (తిలింగ 

లకత్నణశేషమును ఏిరచించిరి. ఇయ్యది బాలవ్యాకరణము నే కాక చింతామణ్యథర్వణ 

"కొరికలంగగూడ నచ్చటశ్చాటం బరామర్శించుచుండును. బాలవ్యాకరణమునకు గుస్తార్ధ్థ 

పంకాళికయేకాక బృవ్మా శ్రీ, దూసి రామమూర్తి శా,ర్ర్రి-గారును కళాప్బవూర్ల వృజ్ఞల 

చిన సీతారామస్వామి శా, క్ర్రి,గారును గావించిన సువిపుల వ్యాఖా్యనములు పచారమున 

నున్నవి. పూజ్యులు శ్రీ, దువ్వూరు వెంకటరమణ శా హ్ర్రీగారును విపుల పాంమాణిక 

వ్యాఖ్య నచిరకెలములో నాంభ్రపజల కందింపంబోవుచున్నారు, 

తింలింగలమణ"శేషమునకు మాతము ఇవాలకెలము వ్యాఖ్యానము అవతరింక 

లేదు. కొంతకాలమునకు. గుమారదేవ పండితియమను నొక 'సంగొబావ్యాఖ్యమాతు 

ముదయిం వెను. ఆంభృివ్యాకరణ భామ్యకౌరులనందగిన శ్ర, వ! చినసీతారామస్వ్వామి 
శాస్తుంలవారును పౌ9ఢథవ్యాకరణ సూతీ9ముల నచ్చటచ్చటం బ్రసంగవశ్లమున చారి 

గ౦్పంథములలో విమర్శించినను బిత్యేక విపులవ్యాఖ్యానమును బానియుండలేదు. 
అట్టి సమయమున ననగా సుమౌరు పదునైదు సంవత్స్ఫరములక్నిందట చేను నాళ కి 

ననుసరించి యొకచ్యాఖ్యను వానితిని. కొని "నేనది స్వయము-గా ముది)ంపించి ప్రక 

టించుట కవకొళము లభింపక శ్రీవిలాన్ పబ్టికేషన్సువారి కిచ్చి చేనితిని. ఇంతలో 

మితు9లు శీ, బులుసు వెంక టరమణయ్యగారు రచించిన సుబోధిని యను వ్యాఖరయు 

వెలువడినది. నా వ్యాఖ్యానము చాల కెలముకింందట నే వాాయంబడినను “ేటికింగాని 

ముదితమగుట కవకాళములేక పోయెను. ఇంతకుముశ్నే రెండు వ్యాఖ్యానములతో నీ 
(గంథము కూడియున్నను నా వ్యాఖ్యానమువలనంగూడ కొంత (పయోజనముండునను 

తలంపున నీ (గంథమును (బకటించుటకు చ నఖిలపి.ంచితిని. చక్కని రెండు వ్యాఖ్యా 

నములతో నియ్యాది యితఃవూర్వ మే ము(ద్రితమయియున్న ను నింకను మణికొన్ని వ్యాఖ్యా 

నములు విమర్శింపవలనీన యావళ్యకత కలిగియే యున్నది. సుర్బోభములగు వ్యాకరణ 

(గంథధమాల కెన్ని వ్యాఖార్థనము లుదయిం-చినను నింకను జర్బనీయములగు బికేపాంక 

ములు శేపించియే యుండును. కౌవున నాకు స్ఫురించిన ఫావములతోం ద త్త్వబోధిని 
యనంబడు నీ వ్యాఖ్యానమును రచించి కుమారడజేవపండితీయ సుబోధిని వ్యాఖ్యా 

నములంగూ దం జూా-చినపీమ్ముట& గొన్ని యంశములంజేర్చి యాం ధపజానిః మునథు 

నా సేవాలేశముం గానించితిని 



ii 

చాలవాంకరణముక ంకుం _బౌఢవ్యాకరణము క్రొంతవణకో దుర్న్చోధమనుట 

యుచితమే. కొన్ని నూ(తములందుం[గల యతిడై రకమ నన్వయిశ్షేశమును నిందు 
గొంతకారణములు కొానోఫును. వ్యాకరణగంంథములు _ విషయాస్యభావమును బట్టియే 
విపులవ్యాఖ్యానముల నాపీఠీంచుచుండును, ఇక్క్ళాలమున విద్యార్థులకు “నీటి పరీకా 

పద్దతిలో _బౌఢవ్యాకరణనూతములు బాలవ్యాకరణమునందలి యేనూ(తమునకో 

సవరణలో యేనూ[తమునకు వివరణములో  శెలినీకొ నుటయు నావశ్యకముగా నున్నది. 
_యోఢవ్యాకరణయనంగల నూతేమును వివరించుపట్టున నూ తమునందలి కరినపదముల 

యర్భమును_వానీ సోడావారణముగా నూ(తతాత్పర్యమును వివరించుటయీకాక కొన్ని 
'తావుల నా నూ(తార్భము బాలవ్యాకరణమున్క “నేసూ[తమునకు నవరణమోలేక వివ 
రణమో వివరించితిని, అంటియకాక యానూ త మౌవళ్యక మో కదే చర్చించితిని, 

నూతరచనమునంగల గుణదోషములంగూాడ వివరించితిని. 

ఈ 'నందర్న మున సహృదయుల సన్నిధి నొక్కమనవి -గావించుట యావళ 

కము, మానవులకు (భమ(ప్రమాదములు 'సహజములు. కనుకనే ““_పమాదో ధీమతా 
మసి” యని పెద్దలు నొడిఏిరి. అట్టిస్థితిలో నాబోటి యల్పజ్ఞాని కిం (బవమౌదములు సంభ 
వించియుండవచ్చును. “గుణదోహా బుధోగ్బష్టూన్ *” అనురీతిని వార్థిఖాన్థనమునంగల 
గుణములను (గహించి దోవములను బరిపహారింప బుభులకు శా విన్నపములు. 

ఆం ధఫాపాు వ్యాక రణళ్వాస్తమునకో వముహావిపుల వ్యాఖ్యను రచించి యాం(ధవ్యా 
కరణశా స్ర్రమునకో నూతనగారవమును గలిగించిన _బహ్హ (శీ వజ్బ్బల చీనసీతౌ రామస్వామి 

కాస్త్రులవారి గ౨౦థ ములును వారి సాన్నిధ్యమును నాకు గొప్ప యుపకార మొనర్చినవి, 
నావ్యాఖ్యానములోని యంశోములను థీఠికలో.జాపీ నాయఫ్మప్రాయములనుమజల 

వివరించుట య నావళ్యకము. (గంథము పరిశీలించిన నాయభి పాయములు లౌల్ల ముకఠకెగలవు. 

ఇందర్హానుస్వ్యార శకటలేఫాదుల నంత-గాం బాటింపలేదు. కొన్ని చోట్ల విద్యార్థు 
లకు సుబోధములగుట కై 'సంధికార్యములను -గావింపక యీ వాక్యములను (బయో 
గించుటయుం౭ గలదు. 

ఈ గం9౦ంథము నచ్చుజేయించుటకును (బకటించుటకొను మిక్కిలి వూనికను 
వహించి _పయాసమును లక్షగముసేయక కార్య్భసాధభనమునకో సమ స్తభారమును వహించిన 
మేనల్లుడు ఏ. K. A. కృష్ణమాచార్యుల కును సోదరుడు శ్రీ భాష్యం అప్పలాచార్యు 
లకును నాయురానో్య్ ్య్యైళర్యములనిచ్చి (శియఃపతి రక్షీంపవలయునని మంగళా 
శాసనముం గావిందుకంకు వారింగూర్చి నే వచియింపవలసీనెద్దియు.౯ -గానరాదు. 

నా యో వ్యాఖా్య్యానమును బహువ్యయపయా'సములను సహించి ప్రకటించి 
'నాళ్ళమను సఫల మొనర్చిన ,శ్రీవిలాస్ పబికేషన్సువారు బహు(గంథములను (బకటించి 
యాం(ధజనుల మన్ననల నందుదురుగాక యని శ్రీనివాసుని _బార్టించుచున్నాను. 

ఇట్లు 
విద్వజ్ఞన విధేయుడు, 

శ్రీ, వేం. న. భాష్యకారాచార్యుడు, 



కుజమహి 
దు అయా 

బలపాలు. 

_పైఢ వ్యాకరణమునక నటివఆలుకును సవము_గవ్య్యాఖుషై 

లేనందున నట్టివ్యాఖ్య నొకచానిని రచింపుండని కోరినంత నే 

యంగీకరించి త_త్త్వబోధిస్ వ్యాఖ్యను రచించి మాకంద జేసిన 

వ్యాఖ్యాతలు (శనూాన్ శుఛభౌావ్యుం -తంకటనరసింవా 

భావ్యుకా రాచార్వుల వారికి వవా కుతజ్ఞ ఆాభి వందనములు. 

ఈ పుస్తకము న-వొ_త్తించుటలో సాయపడిన (చ్చీ గొడవంంర్తి 

సూర్య్వనా రాయళాగారికిని, ననతికాలములతో నదా_తించి 

యిచ్చిన శ్రీ భారతీ ము_దాపకులకును కృతజ్ఞులము. తెముణు 

వమూాగాణమున భాపాజిజ్ఞాసువులెల్లరును దిని నాదరించిననాడు 

దిని సారకత. 
థి 

(పకాశకులు. 



“సంకేతము 

ఆచ్చ .రా. 

స౦కేతాతరవివర ణము 

(గ్రంథము 

ఆచ్చ తానా సరామా యణము 

అనిరుదై ఇరిపిరే 

ఆము క్తయాల్యద 

ఊ తరరా మా యణము 

ఈ త్రరహారివంకయు 

క వికర్ధారసాయనము 

కళావూర్లాదయము 

“"కావీఖంచడము 

"కే తయ పదములు 

చం(దఫాను-చరి త 

చం(దాంగదచరి[త 

జై మిని భారతము 

నిర్వ-దనో త్తరరామాయణము 

చెపభమయు 

భరమణయోాగి విలా'నము 

పాంచాలీ పరిణయము 

పాండురంగ మా హోత్మ్యృము 

పారిజూ తాభువారణము 

_పభావతీ (పద్యువ్నుము 

భ_ర్హవహారి సుభాషితము 

భల్లాణచరితె9) (అము దితము) 

భాగవతము 

భాసోమతి పరీణాయముూ 

భారతము 

భాసన్కు_రళతేకము 

భీమఖండము 

(గంథక ర్త 

శానుం-ది తిమ్ముకవి 

కనా రి ఆఅబ్బయ్యా 

శ్రీకృష్ణ వరాయలు 

కంకంలిి చాక రాజూ 

నాచన సోవున 

శంక సాల నృసింవాకవి 

వీం౫లి సూరన 

కీ, నాధుడు 

"తే తయ 

తరికాప్పుల మల్లన 
cn 

డెడిమ్టో చేంకటపతి, 

పిల్లలమ్మర్డి పినవిరభ( దకవి 

తెక్కొ_న 

శ్రీ నాథుడు 

విభ రాణా 
య 

“కరొళకచాని వహోౌా రి 
న! 

“ఇనాం లి రామక్ళస్లక బి 
హ్ 

నంది తిమ్మన 
మంతి చవూరన 

ఏను(6గు లమ్ముణకవి 

జక మల్చవరపు వాలళ్వారుండు 

పోతన 

చెంటూారి రంగరాజు 

కవిత్రయము 

మారదొ "వెంక య్య 

శ నాథుడు 



'సంశేతము 

లక్ష్మీ 
వసు, 

విపు. 
విక. 

విజ, 

విజ్ఞా.. 

వీర, 

“బీంపం.వ, 

శా 

భిన, 

కుక్కా 
శ 

సత్య. 

సా, 

సుమతి, 

సా 0% 

పారి, 

హారిళ్ళ, 

(గంథము 

భోజరాజీయము 

మార్క_ంజేయప్రురాణము 

యయాతి చరిత్ర 

భాస్కర రామాయణము 

రాజవాహనపిజయము 

రాఘవ పాండవీయము 

రామౌాభ్యుదయము 

రుక్మాంగద చరిత 

(గ్రంథకర్త 

అనంతామాత్యుడు 

మారన 

పొన్నగంటి తెలగన 

భాస్కు_రాదులు 

కెకమూని మూ ర్ట 

పింగళ సూరన 

ఆయ్యల రాజు రాముభదు(డు 

(ఎవొధకవి మల్లన 

లకీ నృసింహావతారము (నృనీంవాపురాణము) ఎర్తైిగ్గడ 
వసుచరి తము 

విష్ణు పురాణము 

వి కమార్క_చరి.త 

విజయవిలాసము 

విజ్ఞా సళ పరీయము 

వీరభ దవిజయము 

పంచతంత్రము 

త్రశాంక విజయము 

శివయోగసారము 

కుక సుతి 

శషధర శ్రము (అము దితము) 

సత గ్రఖమా సొంత వనము 

సొరంగభర చరిత 

సుమతి శతకము 

సా ;రోచిష మనునంభఛభవము 

సహారివంళము 

హారిళ్చ్ళందో? పొఖ్యానము 

హంపి శకలక 

రావురాజభూవమణుండు 

'వన్నెలకంటి సూరన 

జక్క_న 

చేమకూర వేంకటకవి 

కేతన 

పోతన 

వేంకట నాధుడు 

శషము వేంకటపతి 

కొలనియాది గణపతిదేవకవి 

పాలవేకరి కదిరీపతి 

సిద్ధక వి 

లింగనమఖి "కా మెళ్వరకవి 

చేమకూర వేంకటకవి 

అల్ల సొనీ పెద్దన 

ఎజ్రా పెస్షడ్ 

నొంకరకణి 



వత చ అల ము. ముక 

మ త మై 

కొనన ్యయు ము. 

సంజ్ఞాపరిచ్చేదము 

సంధిపరిచ్చేదము 

శజబ్బపరిచ్చేదము 

కారకపరిచ్చేదము 

సమాసపరిచ్చేదము 

తద్దితపరి చ్చే దము 
ఠా 

| కియాపరి చ్చేదము 
es 

కద _న్తపరిచ్చేదము 

వాక్య్వపరి చే దము 

ము_క్తలతుుణవివేచనము 



సాకార ఇద జర గాడ మా ఢ వారపు క ర ౯౭ లేల ఇ 

లాం మై వష re వాలా 

తత్త్వ బోధిని వ్యాజ్య 
మ ్వేంకటనాధం 

(శితజనవుంచార మూ శి ఆతాభువారము | 
శ్రి 

కములాలంకృ్ళతవతున 

వున శకారాలదై_ వతం సదా సేవే ॥ 



మవొోఢధవ్యాకర ణము 

అలాల ననన ఎకు 

సంజ్ఞాపరిచ్చెదము 

స్. సత్వము _కేయము జనులకు ; 

ష్ తో కొ ఒరివనద ప సత్యము ద p-ం౦డు లేదు స్ ౮ + మే 

యత్యలఘు తపఃవపల మిడు ; 

నిత్వతం ాటిల్లు చాన నిఖిలార్లంబుల న 

సూ: ఆఅం(ధ్రభాషకు వర్షంబు లేంబదియైదు. ౧ 

అఆఇఈ ఉయెోబుబజబూ 4) %గాఎవఐబఒఓళె అం 

అం అః 

కఖగభఘజచచఛజజ రు బాటరడ ఢణతథ 

చధనపపజబభమయరలవశవసపహపహాళ,. 

గాకార (గహణాము సంస్కృత (పాకృత భాపూవ్యాకరణజ్ఞుల 

సమ్మతము. అయ్యది వుం_తశాస్తు (వసిజ్ఞము. యవలలవఠల బేఫంబును 

[బయత్న భేదంబుచే' ద్వివిధంబుగాన శబ్దశాసనాదులచేత  నలఘు 

రేఫము వర్ణాంతరముగా (గ్రహింపబడదయ్యు. తకారము సంస్కృత 

వ్యాకరణములయందును, నిఘంటువులయందును, పూంతపద మధ్యము 

నందు. బఠింపబడుటం జేసి యది వర్షాంతరము గాదు. సంయుకాశతుర 

ని తెలియవలయును. 



శీనివాసాయనమః 

తత్వ బోధినీవ్యాఖ్య 

వ్యా॥ బాలవ్యాకరిణమున మూడవ నాల్లవ సూ[తముల వలన నేర్పడిన 

యర్రము నేకరూపముగా సుబోధ మొనర్చుట కీ సూత్రము చెప్పంబడెను. 
అన(6గా నచ్చు౧దెనుంగునకు వర్ణములు ముప్పదియాణనియు బుకా 

రాదులు సంస్కృృతపదములతోంగూడి యుండుననియు బాలవ్యాకర్త చెప్పి 

యున్నాండు. తత్సమమిశమగు నీభాషయందు వంఒదియె దక్షరములతో 

వ్యవహారము సాగునని తాత్పర్యము. అందు దతృమబాషయందలి పదముల 

యక్షరములవిషయమునను 'దేశ్యపడాక్షరములవిషయమునను బాలవ్యాకర్త 

మతమునే యూత: డనునరించెను. 

ఉచ్చారణమునందు స్పష్టముగా ణేదము కానవచ్చు నక్షరములకు 

(చ, జ, శ...) వేలుగా. బరిగణనముబేసి యుచ్చారణమునందు భేదము 
(వాడుకలో) "లేని యిక్షరములకు (యరలవ లకు) చింతామణి బాల 

వ్యాకరణములందువలె వేలుగా. బరిగణనములేకుండ నిందును వర్ల సమామ్మా 

యము సూచింప.ంబడెను. 

నూ: నిర్దేశ విధానోచ్చారణంబులం దజఅచుగ “అి వరక్హాదులు కార 

(పత్యయాంతములును, రవర్ష్య మివ (పత్యయాంతము నగు. ౩ 

ఈ: అకారమునకు ఈకారము వచ్చును, కకారమునకు గాకా 

రము వచ్చును, లకారమునకు రేఫము వచ్చును. మొ! అకారము, 

ఇకారము, అకారము, ౩దేపము, మొు॥! తజఅచుగ ననుటేం “గేవల 

వర్ణోచ్చారణమునం దివిధి నిత్వముకాదని తెలియునది. 

వ్యా! ఈ సూ[తమునకు వివరణము స్పష్టము ane 

తెనుంగు వ్యాకరణమున వ్ సూత మనావశ్యకము. తెనుంగున వ్యవహా 

రింపబడు తత్సమ పదములకు మూలభూతములగు సంస్క ఘృత [షాతిపదికలనూ 



4 పైఢ వ్యాకరణము 

"దెనుంగు వ్యాకరణము సిద్రింపంజేయనక్కర లేదు. అవి సంస్కృత వ్యాకరణసిద్ద 

ముల యగును. “వర్ణాత్మారః రస్యేఫః'' ఇత్యాదులవలన నీ సూార్థము 

లభించినదేయగును. 

బాల వ్యాక ర్ర యా విషయమును |గహించుటచేతనే యీతని వలె నా 

పదములను సాధింపలేదు. భాషయందు దజచుగా వాడబడుచున్న “ఆకా 

రము” మున్నగు పదములను సాధించుట కీతని [పయత్నమేల? సంస్కృత 

వ్యాకరణమువలన నిద్రించిన సంజ్ఞలను గూడ బాల వ్యాక ర్త తిరుగం దన వ్యాక 

రణమున స్పరింప లేదు. పరుషసరళాది సంజ్ఞలు "కెవలాం[ధబాషాసంబంధి 

సంజ్ఞలగుటచే వానిని మాాతము విధించెను. 

చింతామణియు నూతన సంజ్ఞలనే విధించెను. ఇట్టి స్తితిలో నీ సూత 

“కేవలమనా వశ్యకము. ఈ నూతమున ““తజిచుగ నవర్షాదులు”' అని పరింపబడ 

వలసియుండ *చీతబజచుగ అవర్గాధులు”' అనియే ముదిత [గంధములయందు 

అన్నిటను కానవచ్చుచున్నది. 

“"అకారమునకు, కకారమునకు, లకారమునకు'' అనునవి నిరేశమునకు 

ఉరాహరణములు. ““ఉకారము, గకారము, రేఫము'” అనునవి విధానమున 

కుదాహరణములు. వాక్యములం దొక విషయమును ని-రై శించి వేరొక విష 

యము విధింపబడుచుండును. ఈ వాక్యములం దశారమును నిరై శించి యుకా 

రాదులను విధించెను. వాక్యములందుగాక వేరుగా నుడాహరింపబడిన 

““అకారము, ఇకారముి” మున్నగునవి యుచ్చారణమున కుదాహరణములుగా 

వీయబడినవి. ఆలోచింపగా “నిరేశమునందు'' అని యొక్క మాటతో విధిం 

చిన జాలును. అట్లు విధించినచో వర్గమును నిర్జేశించు [పతి స్తలమునను 

ని కార్యము వచ్చును సంస్కృతమున ను “వర్ణాత్యారః'' ఇత్యాదులచే 

విధింపబడను 

“వర్గాత్తారః రస్యేఫఃి'” అను వార్తికముచే నీ రూపములు సిద్ధించుచునే 

యుండగా రేఫ (పత్యయముల ననువదించి యవి వెకల్పికములని మా[తమె 

చెప్పుట కీ సూతము రచింపంబడిన దనుటకును నవకాశము లేదు. “ఆద్దుణః; 

ఇణఃపషః&*” ఇత్యాదులందు కేవల వర్గ నిర్రశము సర్వసమ్ముతముగా( గానవచ్చు 

చునే యున్నది. “'దీర్ణ స్యా ద్వర్థనిర్రేశే””అను నా ధర్వణము దీనికి మూలము. 
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ణో 

సూ: ఒకచో (హస్య్వంబు దీర ంబగు. g 
యె ఖు 

నిర్దేశ విధానంబులం గాశేఫ | పత్యయములు రానియెడల 

1(హస్వమునకు దం ము వచ్చునని యర్షము. 
ఖ్ థి 

ఆ: “ఆికు “ఊఊ వచ్చును, “కాకు “గా వచ్చును, 

కలా బ్ర “రా వచ్చును. 
uu 

వ్యా॥ నిర్రశమునందును విధానమునందును దజఅచు గా వచ్చెడి కారేఫ 

నత య జో త వ గాద [ప్రత్య ములు రానియప్పుడు (హస్వమునకు దీర్చ ముకూడ న్ కొ కచో 

వచ్చునని యరము. 
6 

“అ” కు “ీఊి' వచ్చును. ఇత్యాదులు ఉరాహరణములు. అనగా 

అకారమునకుకారము వచ్చునని తాత్సర్యము. 

ఈ యుదాహరణ వాక్యములందు “ఆకు, కాకు, లాకు” అనునవి 

నిరైశమునకును, “ఈ, గా, రా,” అనునవి విధానమునకును నుదాహరణములు. 

మోదిస్కూతమునం జెప్పంబడిన “నిర్రైశవిధానోళ్చారణములందు” అను 

పదమంతయు నిక్కడ కనువర్హింపదనియు, నిర్రశవిధానములందు మాతమే 

యూ దీర్హ!ము విధింపబడుచున్న దనియు (గంధక ర్రయే వివరించెను. ఒక 

వాక్యమున కారేఫ |ప్రత్యయాంతములు (పయోగింపబడినచో నయ్యది 
నిర్లేశముగాని, వీధానమునుగాని యగుచుండుననియు, (ప త్యేకము పదాంతర 

ముతో సంబంధీంపక ““అకారము”” ఇత్యాదిగా నొక్కపదము మాతము 

ఉచ్చరింపబడినచో నచ్చట ను.ధ్రైశ్య విధేయ భావములు ఏవియు భాసింపవు 

కాన నయ్యది కవలముగా నుచ్చారణమనియు నాశయము. అట్టి యుచ్చారణ 

మందు మాతము కేవల దీర్హ ముండదనియు నిర్దేశ విధానములందు మాతమే 

ఛీర నిరేశ ముండుననియు నభ్మిపాయము. 
ae) లు 

ఉ: “జాకువడిచెలు రత్న కంకణమనంగ'"' 

ఈసూత మావశ్యక మే, సంస్కృతమున నిటి పద్దతి లేకుండుటచే నీ 

విధాన మావశ్యకమయ్యెను. ఈ దీర్ధృవిధాన ముచ్చారణార్గము గృహీతమగు 

స్వరమున_కెనను రావచ్చును. కనుకనే “కాకు “గా వచ్చును ఆని 
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యుదాహరించెను. ఇచ్చట “క్ర గ్య ల మోద స్వరములు ఉచ్చారణార్టములే 

రా 

క్ అను వర్గమునకు గ్, అను వర్ణము వచ్చుననియే తాత్పర్యము. 

హే త్ల 

నూ: దీర ౦బు దీర జ 
దం ఇం 

నెచేశవిధాన నిషమయములయిన వగములు దీగ ములయ్యెనేని 
ఏ స ౯ యం 

యవి యు యుండునని యరము. 
on థి 

Gr ggg? నచ్చును. మొ! 

వ్యా॥ నిరేశవిధానములందు (హస్వము దీర మయినటు సహజదీర ము 
యి యం వ యం 

వేరొకవిధముగా మారదనియు దీర్చముగ'నే యుండుననియు విధించెను. 

ఈసూ(త మనావశ్యకము ఏ కార్యమయినను విధింపబడనిచో (బా్ర్ం 

పదు. [పాప్తింపనిచో నిషేధింషనక్కురలేదు. నిషేధము పాప్తి పూర్వక మని 

నియమముగలదు. శి సూ చే [హస్వమునకు దీర్హము విధింపబడెను దీర్హము 

నకు వేరొకవిధమగు మార్పు చేనిచేతను విధింపంబడ లేదు. అట్టి తరి దీర్ధ మూ 

దీర్చముగా'నే యుండును. -అందుకు విధాన మావశ్యకముశాదు. అయిననూ 

{భాంతి కలుగకుండుటకు మాృాతమే యీ సూతము రచింపంబడెనని [గసహింవ 

థగును, 

ఈ మూడుసూ[తములకును బాలవ్యాకరణమున నాధారము లేదు. 

౨, ఆ స్మూతము లనావశ్యకములని చెప్పితిమిగరా ! [3 వ స్ఫూతము విష 

యముగూడ బాల వ్యాక ర్రకు సమ్మతముగాదు ఆతడు తన వ్యాకరణమున 

"నెచ్చటను |హస్యమును దీర్హముగా గ్రహింప లేదు.) ఇట్టి దీర్హాక్షర నిషెశములు 

కొందరు ఛాందసులు చేసినను సామాన్యముగా వాజ్యయమునం దిట్టి పయో 

గము లరుదుగా నుండును. అట్టి ప్రయోగములందును దీర్భముతో నిరైశించి 

శచో నది [హస్వమా, దీర్ణమా యని సందేహము కలుగుచుండును. అట్టి 

సందెహస్టానములగు Ler బాల వ్యాకర్తకు--సమ్ముతమును గాకయే 

యాతా ఊాచిచలు.ములు- స్ప్యృశింపషేదు 
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నూ: ఒకానొకచో జకారం బుభయంబు నగు. ౫ 

శేషయందు జకార మొక్క-టియ యొకయర్లమున దంత్యమును 

వేజొక యర్గ్థమున+ దాలవ్యము నయ్యెశునని యర్గము. 

ఉ: అకట ! పాండురాజయశ మెన్నవైె తి! రాఘ, ౧ఆ, 35౧. 

{ఇట జకారము కంతా. మునందు దంత్యము, రామాయణార్ధము: 

సందు. దాలవ్యము నగునని యెజబుంగ వలయును. 

వ్యా; ఒకానొకచోనినగా శేషయం దని తాత్పర్యము. ఎట్టి జకార 

మును -శేషస్టల ములందు. పయోగించినను రెండు విధములుగను దానిని 

[గపాంపవచ్చునని భావము. ““అకకు పాండురాజయశముిి అనుచోట 

ఛామాయణార్లమున పాండుర 1 అజయశము అని భేదము అపుడు అజశబ్దము 

సంస్క తము కావున నందలి జకారము తాలవ్య మగును. భారతారమున 

*పాాండ్రురాజ | యశము" అని ఛేదము. పాండురాజ ! అనునది సంబోధన 

మునం దత్సమరూపము. ఇయ్యది దంత్యమని యభిప్రాయము 

బాలవ్యాకర్త “రాజు శ బ్బమును”” దంత్యయు క్తముగ6 జెప్పెను. కాని 

తత్సమపదము దంత్యయు క్రమయినచో శేష కావ్యములందు సంస్క్భృతాం|[ఢ 

భాషాశ్లేషాదులందు ఒక యర్థమున సంస్కృత పదముగా భావింపవలసివచ్చి 
నపుడు తాలవ్యము కావలసియుండును కదా! అట్టి చోట దంత్యమనినచో 

సాకయర్హమును ణాలవ్యమనినచో వేరొకయర్షమును సిద్దింపవు. కావున నెటు 

తలంపవలయునను (పశ్నమున నట్టి జకార ముభయవిధముగను [(గపొాంప 

వచ్చునని యిందు జెపష్పుంబడెను. ఈ విషయము బాలవ్యాకరణమున6 జెప్పుం 

బడ లేదు. 

[ దంత్యతాలవ్యంబులయిన చ, జ లకు సావర్ష్యమును బాల వ్యాక ర్త 

“విధించెను. ఇయ్యది వ్యాకరణమునందు మాత్రమే యని భావించినవో నీ 
సూత్ర మావశ్యకమే. అట్టుకాక యా సావర్థ్యము వాజ్యయమునండంతటను 
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[గాహ్యమే యని భావించినచో నీ విధాన మనావశ్యక మగును. ఆ పక్షమున 

సావర్ష్యమనగా నీ (కింది విధముగా వ్యాఖ్యానము చేయవలయును. 

నమానోవర్లః సవర్శః, తస్యభావః సావర్త్యమ్, ఆనగా అన్యోన్య తుల్య 
£9 £9 £9 

త్వము అని భావము. అనగా దంత్య చ జలు తాలవ్య చ జ తుల్య ములు. 

శాలవ్య చ జ లు దంత్య చ జ తుల్యములు. అవగా ళా లవ్యజకారము దం త్య 

జకారార్షమును దంత్యజగారము తాలవ్య జకారార్ధమును నిచ్చునని భావము. 

కాని యిట్లి క్రిష్టకల్పనముకం కు నీ సూతనిర్యాణము ఉచితమని [గంఖకర్ర 
అ Me న 

యాశయముగా.( దలంపవలయును |]. 

ఒక్క జకారమేగాక చకారముగూడ శ్రేషాదులం ది టుభయ మును 

అగుట విధింపపలసియున్నది అట్లు విధింపకపోవుట లోపమే యనందగును. 

చకారముగూడ శ్లేషకావ్యములం ది టుభయవిధముగా గానవచ్చుట కవకా 
శముగలదు “చలము మున్నగుదోట చకారము దంత్యమయినచో నొక 

యక్షమును రాలవ్యమయినచో వేరొక యర్గమును నిచ్చుచున్నదిగడా ! 

ఊ అకలు పాండురాజయశ 'మన్నవెతి' అను నుదాహరణము సరియయి 

నదిశాదు. ఇచట భారతపక్షమునను దాలవ్యముగ నే యుచ్చరించుట లోక 

నీద్ధము. సంబోధనమున “రాజా !'” అని తాలవ్యముగనే యుచ్చరింతురు. 

బాల వ్యాక 'ర్హ రాజు శబ్రమున జకారమునకు దంత్యతను విధించుటయూ 

“నుకారయుక్ర మగునవుజే యని |గహింపవలయును. 

రాజు, రాజులు, రాజుచేత మున్నగుచోట “ఉకార యుక్త మగునవు 

డీ దంత్యత వినవచ్చుచున్నది. సంబోధనమున “ఉికారము వినంబడలేదు. 
కావున దత్యంతయు రాదని (గహాంపనగును. కనుకనే “రాజుశ బ్ల్రము” అని 

యుకారయుక్తముగ'నే (గహించి దంత్యతను విధించెను. “చం[దా రాజవా 
బపు ఇళ్యాదులందు రాజు శబ్దము ఉక రారత విశేష ణముగా పరినిప్పన్న 

మగు సుబంతమే యగుకుచే దంత్యయుక్ర ర్ర్కీగా వినవచ్చుట విరుద్దముకాదు. 

సూ: రాజు వై కృతంబని కొఎదణజందురు డు 

(అపుడు తత్సమంబునందలి చ జలు దంత్యణులు "కావసి 

యూహించునది.) 
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ఉ॥ తే॥ రాజుచాడంగం జెప్పంగరాని కడిమి, నీంటి 

యలం గుమి నొంచిరి మేటిమగల య, ౨ ఆ. ౧౭ మొ. 

వ్యా॥ “రాజు” అను శబ్దము తద్బవమని కొందరు చెప్పుదురని శాత్సు 

భ్యము. అచ్చుందెనుగు కావ్యమగు యయాతి చరితమున రాజు శబ్దము: 

పయోగింప( బడుటచే6 దత్సమము కాదనియు., దదృవమే యనియు భావము. 
తత్సమ శఖ్రుమునందలి జకార మెల్లయెడల( రాలవ్యము కా'(జాలదు. రాజన్ 

శబ సమమగు రాజు శబ్రమునందు జకారము దంత్యముగనే పలుక(బడు 

చున్నది ఎవ్వరును దాలవ్యముగా “రాజు” అని పలుకరు. తత్సమ రూపము 

"లందును “రాజా” మున్నగు సంబోధనాంతములందు మా్యతమే ఆాలవో్యోచ్చా 

రణము (పసిద్దము. ఇతర విభ క్రి రూపములన్నింటను “ఉకార విశిష్ట మగుచు 

దంత్యముగనే పలుకబడుచుండును కనుకనే బాల వ్యాకర్స “రాజు శబ్దం 

బొక్కటి దంత్య యుక్ష్తం౦ంబు గానంబడియెడి''నని చెప్పియున్నాడు. తద్భవము 

లని చెప్పుటకు వీలుకాని ఖగరాజు, పక్షి రాజు, మున్నగు పదములందు దంత్యత 

సుపసిద్దము గదా | 

రాజు అని తత్సమ శ్ర మొకటియు, తద్భవ శబ్ద "మొకటియు.6 గల 

“దనియు యయాతి చరి. తాదులందు తద్భవము పయోగింపబడ ననియు 

శగహింప6దగును. 

తద్భవమగు రాజు శబ మంతటను దంత్య యు క్షమే. తత్సమ మగు 

"రాజు శబ్దము మాత “మొకచో. దాలవ్యయు క్రమును, మిగిలిన విభక్తులంధ3 

దంత్యయు క్రమును నగుచుండును. ఇట్టితరి తత్సమములందు చ జలు దంత్య 

ములు కావనుట యుక్తృముకాదు. 

సూ నకాంం బనాధారణంబు 'దుతంబు 2 

మో ర అర 1 (ప్రత్యయ గ మావ్య యాత్శకమై యుత విశిష్టమయిన కా 

-భం౦ంబు (దుత సంజ్ఞ కం బని యర్థము. [(దుతమనగా నొల్ల నియెడ 

మజింగిపోవునది యనుట. 

6. _పత్య మాతృక మైన నకారమునకు--తానము్కు నేను 

ధనమును, వనమును, చదువుచున్నావు, చదువగలను, మొ! ఆగమా 

2 
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తృకమయిన నకారమునకు నన్నును, నావేతనుు, చదునుచును, 

చదు 

తముండును, మణియును, వనియును మొ॥ వలయుచో నీ (దుతంబు 

నందలి యుత్యంబునకు లోపంబగు. ఉన్నాను బ్రత్యాదులందు 

[దుతంబునందలి యుకారంబునకు లోపంబు గలుగదు. 

శబ్లశాసనుడు “దుతాఖ్యోనల” అని కేవల నకార (గహణము 

చేయుట [దుతమునకు స్థిరత్వసిద్ధికె యని తెలియవలయును. 

వ్యా॥ అసాధారణమగు నకారము దుత మనంబడును అసాధారణ 

మనగా (పత్యయాత్యృకము కాని, అఆగమాత్యకము కాని, అవ్య మయూత్యకము కాని 

అయి ఉనార విశిష్టమయినట్లిది యని తాత్చర్యము. [దుత మనగా [దవించు 

నది. అనగా పోవునది అని యర్లము. కావున నక్కటజ లేనియెడల లోపించునది 

యని యీ సంజ్ఞ సార్షక మసాు స్తత 

తాను, "నేను,--(పధమానిభ క్తి [ప్రత్యయ నకారము ధనమును, 

ననమును---ద్వి. వి పత్యయ నకారము. చదువుచున్నాను, చదువ గలను__ 

తిజ్ (ప్రత్యయ నకారము, 

నన్నును--ఆగమ నకారమని యాశయము. బాల వ్యాక ర్ర “నాిశబ్ల 

చూస పక్రియ నుదాహరింపలేదు. నన్నును అని నిపతించుటచే నం డాగమ 

మేదియో, (ప్రత్యయ మదియో తెలియ శక్యముగాదు. 

నాచేతను---ఇందు “ీతృతీయాదులకు నుగాగమంబగున'ను సూత 

ముచే జివరి నువర్ణ మాగమ మని తెలియదగును చదువుచును. 

అన్నయును మున్నగు వానిలో నువర్ణము సముదచ్చ ఎంిర్షరావ్య యము. 

కావలసినచో |దుతంబు నందలి యుకారము లోపించి నకారము 
మాతమె మిగిలియుండుటయు గలదు. కాని ఉన్నాను -__ మున్నగు దోట్లు 

నుత్వలోపము రాదు. ధం 

(పొఢ వ్యాక ర్త ర [ద్రుత స్వరూప నిర్ణయమున నితర వ్యాక గల సమ్మతిని 

చూపుచున్నాడు. బాల వ్యాక ర్త యిట్టి యసాధారణ్యమును 'జప్పకపోయినను 
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నాతని యభి|పాయము మాత మందుకు విరుద్దముగాదని యీతని యభి 

1పాయము. నుగాగమము, నుజి, మున్నగువానిని విధించుటలో “*ఉ”త్వముతో 

గూడి యుచ్చరించుట కదియేగదా తాత్వ్ప ర్య ము. (దుతస్వరంబునకు 

లోపము విధించు సందర్భము గూడ |దుత ముత్వవిశిస్ట్ర మనియే తోపించు 

చున్నది. కాని “ దుతాఖ్యోనః'' అను చింణామణి సూతము శకేవలనకారమే 

దుతమని సూచించుచున్న ట్లు భాసించుటచే దాని తాత్సర్యమును వివరించు 

చున్నాడు. కేవల నకారమును [గహించి [దుతత్వమును విధించుట నకారము 
గూడ స్లిరములలోని దే యని తెలియచేయుటకే గాని వేరుకాదని భావము. 

అనగా ““దుతాఖ్యోనుః'” అనియే సూత్రించినచో పరుష సరళ భిన్నమగు 

హల్వర్లము కాకపోవుటే [దుతమునకు స్టిరములలో గణనము లేకపోవునని 

వల నకారమును |గహించెనని సీశారామాశార్యుల వారి యాశయము. 

బాగుగా విమర్శించినచో స్ యభిపాయము సరికాదు. 

““కచటతపాః$”* ఇత్యాది సూతద్వయముచే. బరుషసంజ్ఞయు, సరళ 

సంజ్ఞయును జెప్పి తదితరములగు హలులన్నియు స్టిరసంజ్ఞలు గలవగునని 

“స్థిరా ఇత'రే” అను స్కూతముతో. జింతామణి చెప్పియున్నది. హల్గులతో 

నచ్చులు కూడియున్నను, లేకున్నను నీ సంజ్ఞలు వచ్చుచునే యుండును. 

“పూచెం గుముదము'' ఇత్యాదుల నుత్వవి శిష్ట్రమగు కరారమునకుం బరుష 

సంజ్ఞ లేకపోయెనా ! అమే *నుి అనుదానిలో నున్న నకారము గూడ స్తిర 

సంజ్ఞ నెట్టయినను బొందుచుండును. ఇందుకు ““దుళాఖ్యోనఃి' అను సూత 

నిరేశముతో నెట్టి సంబంధమును లేదు. “'స్టిరా ఇతరే”” అను సూతమున 

జెప్పబడిన యితరశ బమునకు “కచటతపా ఇత్యాది సూతద్వయమున 

-సంజ్ఞి తములగు పరుష సరళములకు. దప్ప మిగిలిన హలులకు” అని యర్థము 

వచ్చును. అంతకు వెనుకనున్న ““దుతాఖభ్యోోనః'' అను సూతము "నేమియు 

స్పృ్రృళింపనక్కర లేదు. ఈ సూత మెట్లు నిర్రశింపంబడినను నకా'రమునకు 

[దుతత్వము నిద్దించును. దాని యవయవమగు “ఉకార మచ్చనియు( (బాణ 

మనియు సంజ్ఞల నొందుచునే యుండును. కాన సీతారామాచార్యులగారి 

యూ సమర్గనము యు క్రియుక్తముగా6 గానరాదు 
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సూ; ఆక(పత్యయాంతావ్యయంబు కళయ, లా 
చ 

వ్యతి రేకార్గక భూతకాలికాసమాపక (క్రియ (దుత పకృతికము. 

"కాదని న. 

ఊఉ, ఉ, కాదనకిట్టిపాటి యపకారముం దత్సకుం డేకవి పసం, 
జోధనంజేసి చేసె; భార. అది. ౧ఆ ౧౨౮. హర్ష మదమాన విషూద 

ములం దొరంగసీక తొలలణగందోవు, భార. శాంతి. ౨ ఆ ౨౫౩. 
(పాణవ్యపాయంబు లేకతగన్ ; హరి ఉ 3ఆ ౨౦౩ మొ. (పయోగముూ 

లిట్టుండ, *క్క అనఘ యిది యేటి తపమే, మనుపవు దుఃఖతుల 

మగుట నాధారము వేకను సంతానోచ్చేదం, బున (వేలద మధమ 
లోకముల తెరువు సనన్, భార. ఆది. ౨ఆ. ౧౩౫౯. బందు *లేకను” 
అని | దుతాంతముగా నుండుటవలనం గొంద ఆఅయ్యది (దుత పకృతిక 

మని (భమించెదరు.) (చూ. శబ్దపరిచ్చేదము ౧౧౬వ సూత్రము). 

వ్యా॥ అక ప్రత్యయోం తావ్యయము లనగా “అనక, చదువక, మున్నగు: 
నవి, ఇయ్యవి భూతకాలికములు, నసమాపకములు, వ్యతి రేకార్గకములును, 

నగు [కియూపదములు. అనగా బాల వ్యాకరణమున ““వ్యతి రేకక్త్వార్దంబునందు 
కజియగు"” అను సూూతముచే విధింపబడిన కజ్జ్యంతములని తెలియనగుసు. 
ఇట్టి యవ్యయము కళయే కాని దుతాంతము రాదని యర్లము. 

అనక - ఇట్టిపాటి ఇది దుణాంతమగునేని యనక నిట్రిపాటి యని 
యుండును. దొరంగనీక అనుచో క్యపత్యయాంత పదము [దురాంతమగు"నే నేని 
“తాలంగ”ిననునది “దొలంగినని సరళాదిగా నుండును ఇ ట్రే లేక అనునది 
దుతాంతమయ్యె నేని *తగన్ '' అనునది సరళాదేశ ముతో. జూపట్టును. 

బాల వ్యాకరణమున ““ దుతపకృతికములు శాన శబ్లములు క్ లనం 

బడును*” అని సూతించి కొర్టుక, తిట్టక మున్నగు వానిని గళ టే యుదాహా 

లిం'చెను. అయినను “అనఘ యిది యేటి తవము... ... అను పద్యమున అక 
ణ్ 7 అ ఖో లా అనునది “ను” అను వర్ణముతో. జూపట్టుటచే నిట్టి యవ్యయములు (దుతాం 
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తములని కొందరు (భమపడుచుందురు. అట్టి [భాంతిని. బోగొట్టుట_కె యో 

సూ[తము రచింప(బడను, 

ఇందు “లేకి అను కళ యగు నవ్యయమునకు శబ్లపరిచ్చేదమున 

ఇ౧౬ సూ. చే “ను శబ్దంబుచేరి లేకను అని అయినది. అంతియగాని లేక 

అనునది సహజముగా కళా శెబ్లమే. “రలేకను'' ఆనునది రెండు శబ్దముల 

సమ్మేళనము అని భావము. కావున నక [పత్యయాంణావ్యయము లన్ని యును 

గళ లే యనుట కాటంకము లేదని బాలవ్యాకరణము'నే సమర్షించెను. ఈ 

సూ[తము బాల వ్యాకరణమునకు వివరణమువంటిది. 

ఈ సూ తమున “అక|పత్యయోాంతము"” అనుట సరిగాదు. అక[పత్య 

యము నెవ్వరును విధింపలేదు బాలవ్యాక్రర్తయు “కజి” అనుదానినే విధిం 

చెను. అది పరమగునపుడు వచ్చెడి అత్వమును అంతటను వచ్చునది కాదు. 

పూర్వమున నుకారముండినచో నయ్య్యది “అికారముగా మారును. ఇంక నే 

వర్ష మున్నను “అికారముగా మారదు. దొరంగనీక, లేక, మున్నగు మ్రద్రాహృత 
స్టలముల ““అకి* అను నాకారముతో6 |బత్యయము కానరాదు. అందువలన 

పేట్టివి కూడ నిస్సంశయముగా సం[గ్రహింపబడునట్లు కజీ (సత్యయోం తమనియే 

నిదే శించుట యుచితము. 

సూ: తద్భవమి. లందును నలఘు రేఫము గలదు. గ్ డా 

ఉ॥ కణికంఠుండు, కాటయ, గజి గొజుపము, గొల్రై, 

నోబిజము,, జీలకల్ది, కిటికి విట, వాలుకు, ఇంగ, మొ! 

కణుకంఠుండు —- గరక ం౦ఠ శబ్ద భవము 

-కాజియ --- కారికా థ్ భవము. 

గతి -- గరుచ్చబ్ద భవము, 

గాఅపము — కురప ఫు భవము. 

గాజా — కురరీ శబ్ద భవము. 

గోజఢము  గోరోచనా శబ భవము. 

జీలగల్లి — జీరక శబ్ద భవము. 
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వితీకి --- భీరుక శబ్దము. 

చెలి - పర థు భవము. 

మూజకు --- నూార్భ శబ భవము. 

జాల — లంకా ఫు భవము. మొ! 

(చూ. |పయోగములు - ఆంధ శు రత్నాకరము). 

వ్యా॥ బాల వ్యాకరణమున సంజ్ఞ ౧౮ సూ. వివరణమున “శకట రేఫము 

తత్సమ తద్భవములందు లేదు" అని [వాయబడెను. కాని తద్భవములలో 

నయ్యది కానవచ్చుటచే న్ సూతమును [వాయవలసి వచ్చెను. 

తద్భవంబులందును == వెకృత పదమ్హులనంబడు తద్భవ వదములందు 

గూడ, అలఘురేఫము = శకట రేఫము, కలదు = కానపచ్చుచున్నది. కబకల 

రుడు మున్నగు పదములు తద్భవములు. వీనియందు శకట రేఫము కాన 

వచ్చుచుండుటచే నుదాహరింపబడినవి. 

““ కజకంరుడు '” మున్నగుపదములకు6 (బకృతులు చూపబడినవి. 

కజకంర శబమున “కటి అను భాగము సంస్క తముకాదు. అయ్యది 

"తెలుంగు పదము. అద్దానికి సంస్కృతపదమగు కంఠశబ్దముతో సమాసము 

అగుట సరిపడదు. కర్భధారయ సమాస మయినచో. బూర్వపదను స్ర్రీసమ 

ముగా నున్నది కావున దోషము లేకపోవును. కాని “విషము కంఠమున 

గలవాడు'' అను నర్దమునిచ్చు బహు[వీపా సమానమని చెప్పవలసి యున్న ది. 

"తెలుగు పదములతో సంస్కృత పదమునకు ఒహు[వీపా వెయాకరణ సమ్మ 

తము కాకుండుటచే బాలవ్యాకర్త దీనిని గామ్య పదములలోం జేర్చి మహో 

కవులు [(ప్రయోగించుటచే ననింద్య [గామ్యమని తలం'చెను. 

దీని నహోబలాదులు బాల వ్యాక _ర్రవలె బహు [(వీహియనియే భావిం 

చిరి. కాని యందు6 బూర్వపదము వెకృతమగుటచే మి+శము మని తలందిరి. 

బహ్మువీసా మిశముగా నుండుట వ్యాకరణ విరుద్దము. కావున వారును దీని 

ననింద్య |గామ్యమను నాశయముతోడనే |[గాహ్యు పదములలో నొకడానింగా 
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భావించిరి. మిశ్ర బహు[వీపా యని వారు వాసినను [గామ్యముకాదని వారి 

యభి|పాయము కాజాలదు [గామ్యమే యనియు నయినను అనింద్య మనియు 

బారి యాశయముగా( దెైలియనగును. కాపున సమా. ౨౭ లో-_బౌఢ వ్యాక ర్త 

మిశ్ర బహు[వీహి యగుట దుర్హట”” మని [వాయుట చింత్యము. 

[పొఢ వ్యాక ర్ర అట్టి కిస కల్పన లనావశ్యకములని తలంచి యియ్యది 

తద్భవమే యని విశ దీకరించెను. ఇందలి కంర శబమునకు మాృాతము వికారము 

కలుగ లేదని తలంపనగును. అంచయాన, చౌదంతి, మున్నగు నమాసములకు6 

గొన్ని భాగములందు వికారము లేకుండుటయు. గలదుగదా ! ఇందును 

అమె గరశబ్రము వికృతినిజెంది కంరశబ్దము వికారమును  జెందకపోవుటు 

దోషము కాంజూలదు అట్టి పద్దతి తద్భవములందు తజఅచుగా6 గానవద్చు 

చున్న దే. ఇంక నిందలి రి వర్ల మనాం(ధ వర్ల మగుటచే? దద్భవములందట్లి 

వర్ల ముండుట యుచితము కాదు గనుక దీని ననింద్య [(గామ్యముగ నీ తారా 

మాచార్యుల వారు తలంచినట్లు ర్బ్ద ఆ్నూకరమువలన విశదమగుమన్నది 

మి[శ బహు(వీపా యనువారి మతమునను ““కఅ ' శబ్దము గరశ బ్ర భవ 

మనుట కాటంకము లేదు. కాన నీ సూతమున కుదాహరణ మగుటలో వి|పతి 

పత్తి యనావశ్యకము. 

సూ. కారము కొర శబ్ద భవము. * పుట 

బ్రిందు సారూష్యము గనంబడజెడి హోర శబ్దము కటు శబ్ద 

పర్యాయంబునగు “తిరాత ముభ్యోా రధశ్శయ్యా, (బహ్మ్మ దర్యమ్, 

చోర లవణ వర్ణనజ్చా” అని యాప_్సస్తంబసూ_తవాక్యము. 

వ్యా కారము అను పదము (పాకృత సమనుని బాల వ్యాక ర్ర బా॥ 

వ్యా॥ సంజ్ఞ ౧౯ స్మూతమున [వాసెను. కాని వర్షసొమ్యమును బట్టి యే 

తద్భవశ బ్రములకు మూలశ బములను నిశ్చయింపవలసియున్నది గాన నీ 

పదమున వర్ణములలో గల పోలికను బట్టి కూర శ బభవమనుటయే యుచితము. 

కటు శబ్బపు పోలిక కంశు వమైరశబ్దవు పోలిక యీ పదమున నధికమని (పౌధ 

వ్యాకర్త యాశయము. 
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కక్షలు శబ్రమునకును, “కారముిఅను శబ్లమునకును నర్హము సమానము. 

శ్రారశబ్దము లవణరస వాచకముగా 'కూరోదకము' ఇత్యాది వ్యవహారమున( 

గానవచ్చుచున్నది. అట్టి లవణరస వాచకపదమునకు వర్ణసా మ్యమున్నంత 

మా|తమున భిన్నార్థక మగు మైరశ బము మూలమనుట తగదు.” అను శంకకు 

సమాధానముగా కైరశ బ్రమునకు( గటు శ బార్రముగూడ గలదనియు నందు 

కాపస్తంబ సూూతము |పమాణమనియు “తిరాతి మిణ్యాది వాక్యము నుదాహ 

శించుచుగ్నాడు. 

ఆపస్తంబ సూతమున వివాహమున( జేయ (దగు (తిరాతదీక్షయందు 

కారము, ఉప్పు విడువవలసినదిగా విధింపబడుచున్న దని తెలిసికొ నవలయును. 

తూరశ బ్రమున కిచ్చట “ఉప్పు'”అను నరము చెప్పినచో లవణపద(పయోగము 

సరిపడకపోవును. పర్యాయపదములకు సహపయోగ మయుక్రము. కాన 

నిచ్చట కారశబ్రము కటుక బ్లార్లకమని మే తెలియ దగునని భావము. 

తెనుగునం దద్భవములను నిర్ణయించుటలో నొకవిషయము గమనింప 

వలయును. మూల [పాతిపదికములందలి వర్ణముల కెట్టివి కారమును లేక తను 

గున [పయోగముగల దేని తత్సమములనియు, వర్ణ వికారముగలిగి చూపట్టినచో 
నవి తద్భవములనియు (గ్రహింపవలయును. సంస్క ృతపదములతో వర్థెక్యమూ 

శేని పదములయినను ప్రాకృత పదములతో వ రైక్యముండినచో వానిని 

సంస్కృతభవము లనక |పాకృతసమములనియే [గపాంపనగును. సంస్కృత 

[ొకృత పదములలో వేనితోడను వర్ధెక్యము లేక కొంత సారూప్యము మా|తమూ 

గల దేని తద్భవములని ని-రే శించుచున్నారు. ఇట్టి యభ్మిపాయముతోడ'నే 

బాలవ్యాకర్త అగ్ని, రాణి, సిరి మున్నగు పదములను బాకృత సమములని 

చెప్పనే గాని తద్భవములని [వాయ లేదు. (పాకృతశ బములు గూడ సమాన 

వర్ణములతో కానరానిచో నట్టి వానిని మాత మే (ఆకసము, చందురుడు, 

తామర) తద్భవములుగా నాతడు పేర్కొనెను.  తద్భవపదములలో గూడ 
వర్గసామ్యము సంస్కృత (ప్రాకృత శ బములలో "దేనితో నధికముగానుండునో 

“శ్రా శ బ్రముల కే యవి వికృతులని నిర్రేశించెను. కనుకనే లచ్చిశ బమును లక్షి స 

శబ్బభవమనక్ష “లచ్చీియను (పాకృతశ బమునకు వికృతి యని నిర్రశించెను. 
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తత్సమతద్భవకబ్రములను ని నిరయిఐచుటకు సంస్క తన బన్యరూ పదా 
యె విం నశ to 

పాక్కతశ బస్వరూపముగూడ ఆలిసికొ నక తఅయునుః [పౌక్కతశకబ ములను చెంని 
(on) gs) 

కొనుటయందలి యలసతచే నేండు పొకృతిసమములనుగూడ వక సగ 

ములనుగా6 జాలమంది తలంచుదున్నారు, (కాకృతసనమములము ఎ, సంస్క జ్ర 

భవములకును భేదము పెరీతిని |గహింపదగుము 
[Lo = 

ఇట్టి బాల వ్యాక రయాశయము ననునరింపక “కాము. అనువాననె 

దాకృత సమముగా బాల వ్యాక 5 [బోసి రుం [వెం లో ఈ ఈ 

చున్ వాయులటు విమిర్భనీయము డాక్కతముసండలి mS జ EE 

ఊర బ్రభవ మై వు నని వాము ౦ కారము. తనం శలాక 

అను పొక్కతక బ్రము శ కరం ఆము. మురసుముతో్ పముతు. కాటు SR 
పాకృతసమ మగుచున్న యీ ప బ్రమును తవృవవసుటయు నుచితము కాదు 

అటి ఇ ఆలం సూ కోటపేంటలు వెక్నంమల. ౫ ౧౧ 
ఉం ఈ 

య. కోబ్లశబ్లభవము కోట, పింఠాశణాభనము చే ములు, “కోల్లార 

నుటహట్లూశ్చ” అని అవర 'తిలిజకేవము “పింఠావిటజనా న. 
ను 6 (ల ౧ 

అని అవమువపదసారిజాతను. కోట్లకు పర్యాయంబుగా సంస్కల్చ తం 

బునం గోటశ బ్దంబు నొక్క_ం౦కుగానంబడియెడి, డానివలనం గలిగిన 

దందుశేని యపు డది కుండ లోనగునానినంటివని యెజబుంగవల యును. 
జ్ శాన జ 9 న పీంటశే నరము _పకృతియగు పీంఠాక స్రార్ణి ముకంకు నించుక భిన్న 

ముగా నున్నది. అది వికృతియందు సహజంబ. (చూ. నైకృతదీపిక). 
యా 

ప్యా॥ బాలవ్యాక ర్త “కోలు, సేయు” అను శబ్దములు కై తను శూల 

వ్య సం॥ ప ౨౧ సూ॥ వ్రాసెను. కాని కోట్ల, వీంరా శబ్లములశ డి యవి 

యుత్సన్నము లయ్యెనని చెప్పుట యుదితముగాన, తద్భవము లేకాని "దేశ్య 

నులు జాజాలను. 

¢t ఇడ అటే శి : 49 ££59 యా గ జ్ హై నట. 
కోట్లారఘట్ల పా mou కులు ఛా[అa రకు Wee yy 

వలన నీయవి Se తలియనగును క" ల్ల, క రలు శబ్రముల 

కర్గమును దుల్యమే. పింఛా, "బంకు శబ్బములకుమాతము ని నించుక యర్హ భేదము 

చె 

త్ర హై 

గ 
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కానవచ్చుచున్నది పింరా, పేట శబ్రములకు a నగ రెకదేశములగు జనుల 
నివాసస్తలములు' "అను నర్గముమా త్రము తుల్యమే, వీరంతా శబ్రమునకుమా(తము 
అ “విటులు అను వపిశేషా ంశముకూడ నర్తముగా. గాన్ఫిందుచున్నది. 
ఇట్టి యల్పమగు నర్గ్లభేదము _పకృతివికృతులలో నుండుట సహజమేయగుటచే 
దోషము కాదని తాత్పర్యము, 

కోట, కోతి శేబ్రములు రెండును సంస్కృతమున గలవు. కావున. 
“దెనుంగున6 గల కోటు ఆబము కోట్ల శబఫవ మనుటకంకు కోట శబ్రసమ 
మనుట యుచితము. తప్పుడు వృతా దిశ భముల తత్సమరూపములవలె మువర్ల 
కముచేరి ““కోటము''అని కావలసివచ్చునని శంకింపనక్కర లేదు. “చరిత్రాదుల 
మువర్గకంబునకు లోపంబు బహుళంబుగా నగు” అను సూ తముచే మువర్ణ 
కము “లోవీంచి కోట యను రూపము కానవచ్చును. కుండశబ్దమ క్రై స సంస వ్రత 
సమమయ్యు ముపర్ణకలోపమునొ ంది 'కుండిఅను కష. నొంచెనుగదా ! 
బహుళ[గహణముచే దర్భ, పనస, కుండ మున్నగువానియందు ము లోపము 
నిత్యమని భా వింప(దగును. 

కోట అనుశబ్రము, కోట్లక బ్ర థవమనిగాని, కోటశబ్రసమమనిగాని తలంప 
వలయునని సీతారామాచార్యాశేయము. ఇటు 6 గుండశేబ్దము తత్సమమనియే 
యభి|పాయము, (అయ్యది కుండము అనురూపము నొందనప్పుడు వెక్ళత 
మనియు, కోట అనునదికూడ వెకృతముకావలసివచ్చుననియు. దలంప పరాదు, 

సూ, (పాణగొడ్డ ముగ్రామ్యంబు నాందగు. ౧౨ 

ఇ్రయ్యది (వాణకుట్టక శబభవము. అంచపదము, అంచయాన, 
లోనగువానినంటిది. (చూ. ఆం ధశబ్దరత్నా కరము). 

వో! (పొణగొడ్లము అనుపవము (గామ్యమనియు, నార్యవ్యవహార 

దృష్ట్రమగుట చే [గాహ్యమనియు భలాలవ్యాక ర యాశయము, పాణ, అను 
శుద్ద సంస్క్ట్టతపదము ““గొడ్డము''అను తెనుగుపదముతో సమనసించుట 

వ్యాకరణవిరుద్ధము గావున దీనిని (గామ్యమని చిన్నయసూరి 'చెప్పెను. 

పైఢ వ్యాక ర్త ర బె పాణకుట్టక శజబ్లమునుండి పుట్టినదానింగా దీనిం దలం 
చెను, ఇందు ““పాణ”అను శబ్దము సూత్రము విశారముచెందక, ఇంచయాన; 
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అంచపదము అనువానియందు “యూన, పద అను పదవులవలె సంస్కృత 

శబ్రమునం దలి యాకారముతో. గానవచ్చుచున్నదని యు, నంతమా(తమున 

గాని తద్భవత్వమునకు భంగము వాటిల్లదనియు భావము ఆంధశబ్రరళ్నాకర 

మున నిపదము లిట్టివనియే సూచింపబడెను. దాని. జూడనగుననియు 

సూచితము. కావున. “బాణగొడ్డము”అను శబ్దము [గామ్యముకారనియు శుద్ర 

మగు తద్భవ మనియు సీశారామాచార్యుల వారి లహాశయము. 

సూ, కపిల శబ్దభవము కవిల శబ్దం వొెండుగానంబడదెడి, శ ౧౩ 

ఉ. “అక్కర, అవసరజ్ఞుండయి వ్నాసుం జే తెంచె నంత నత్తపసీ 

క విలగడ్డంబును గవిలజడలును గవిలకన్నూలును దనినయన్నువ నల్లనైన 

దీర్భ పుందనువ్రనుజూచి యువిద కన్నుంగవ ముగిచి తెజవకయుంజడె 

భయమున, భార, ఆది రోఆ, ౨౫౨. 

వ్యా సూ[తార్లము సులభము. 

బాఆవ్యాకర్త ““అర్యన్యవహారంబుల దృష్టంబు _గ్రాహ్యంబు'' అనీ 

సూత్రించెను. ఆస్మూతమున జూపిన యురాహంణపదములలో. గొన్ని యా 
సూూతమున కుదాహరణములు కాజాలవని ౧౨, ౧౩ స్మూతములచే |బౌఢ 

వ్యాక ర్ర చెప్పుచున్నాడు అందు కజకంరు( డను పదముమా[త మనాంధవర్ణ 

మగు రకారముండుటుచే [గామ్యమని యంగీకరించెను. “జీవగజ్ఞ'' అనునదియు 

[గొామ్యముకావచ్చును మిగిలినపదములు [గామ్యములు కాజాలవని వీరి యోాశ 

యము, (పాణగొడ్డ మనుపదము మోం౭ది సూ[తముచే వివదింప6బడెను. 

ఇంకను మిగిలిన కపిలకన్నులు, కపిల గడ్డము, కపిలజడలు అను మూడు 

పదములలో “కపిల'' అను పదముగాక “కవిలో” అను పద ముండవలయు 

ననియు నకు భారతాదులందు6 గానవచ్చుచున్నదనియు వీతని యూాశయము,. 

““అవసరజ్జుండయి వ్యాసుండు”అను నక్కరయం దీ పదములు మూడును 

కానవచ్చుచున్నవి. అచ్చటి పదములనే బాల వ్యాక్రర్త [(గహించి మహాకవి 

[ప్రయు క్షములగుటచే [గాహ్యములని వాసెను. వాని యూత. డవి పకారయుక్ష 

ములని తలంప నీతండు వకారయు క్షములని భావించెను, ఈ యక్కర వకార 
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సాసమ తో నున్నది కవిలగడ్డము అను పచములోని పజడారము (పానస్పలమున 

నుందుకిదే పకారము మ్యాతము కాదనియు, వకారయేయనియు *ీకవిల 

గగము"తో వలె మిగిలినపదమ లలో:ంగూడ ోకవిల' పదమే గలదనియు సీతని 

తూకు ౧ాల వ. దయచ యు పకా కము నను బాలం దని [వాసము 

న్ని ల పి వంగికరిం విన టూపహాంచునది ఇశీివగములరో)ండు కగాలకణాము గలదని 

an 

Val S లో ఖో ఇ జ 

నిశ్చయింది యయ్యది తద్భవపర మనియు జాకాోాణమున నీ పదములు 

కు న (ము కాజాలు Troms 5 గ్రని; 
క్ అలాటి 

హన |పాసము వ యు స లే నేకాగ|ఫాయము వండిశుంలోం గాన 

రాదు. ఈః సద్యము వి వివాంగ న సము నన్నయ భారతమున నిర్వివాదముగా 

"నెచ్చటను పవ (పాస మంగీకరిందినటు [పమాణము కానరాదు అకారణ 

ముచే నన్నయ కవిలపదమునే | పయోగించె నను సీ తారానూళణార్యుల వారి 

యాశయము సమంజసమనియే తలంపంద్దగును. 

సూ. (గామ్యంబు త త్తజ్డాతి వక్హ'ంబు ఏనం (బయోగార్హంబగు ౧౪ 
Ser 

&, ముెక్కీ-ముసామి, రామూ ౨ఆ. ౭ ఎ,గ్న్, 

బ్రతనిసూసి నామేలు చాగముచేసినాము, య.౧ ఆ. ౧౨౦ మొ 

వ్యా॥ [గామ్యసదము [గామ్యజూతి జనులను పర్లి ౦ంచునను (డు [వయో 

గింపవమ్బనని యరము. అనగా శిష్ట జనులు [పరా యోగించిన రకరికంరాది 

పదముకేకాక సర్యవిధలక్షణ విరుద్దపదములును, శా యా (గామి*ణుల వర్ణన 
సందర్భమున వారి సంభాషణములుగా. (బయోగింపవచ్చునని [గ్రహింప 

దగును గామ్యజనులను నర్లి ంచుననదెనను కవి వార్యములలో నట్లిపదములు 

వాడరాదు. ఆ జనుల మాతులుగా ననువదించు పట్టున'నే యుండద గును అని 
భావము మొక్కేము = | మొక్కితిమి, పక (గల, బాము ౬ 

భాగ్యము, సేసినాము = చేసితిమి 

ఈ పదములు లక్ష ణవిరుద్దములయినను కిరాతుల మాటలుగా నన్తువ 
దింప6ంబడుటచే నిర్దోష ములని తాత్పగ్యము. గామ్యజనులకు వ్యాకరణ యు క్ష 
శుదపదములతో సంభాషణ సహజముకా'దు కావున లస్నిణవిరుద్దమయినను 

ల సహాజభాషను [పయోగిందుట ౩ కావ్యమున శో భాగ్ర, మయని వారి 

తలంసు. 
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ఈ విషయము బాల ప్యాకర్తచే( జెప్పుబడినదికాదు. తెలగనాదుల 

[(పయోర్రములనుచూచి [పాఢవ్యాక ర్త యీ సూూతమును రచించెను. *[గామ్యం 

త తద్వినేసాధు" అను నధర్వణకారికయు, కటకం ఠాదిశ బ్లముల సాధుత్వమునే 

యుచైేశించు చున్న ట్లు కోనవచ్చుచున్నది. కాని యిట్టి పామరజన వ్యవహార 

భాషా[పయో గార్ల తను జెప్పియుండలేదు. అనగా నార్యవ్యవహారదృష్టృము 
లా రం 

లయిన కజకంర, (పాణగొడ్లాది (గాన్యుశ బములను (అయోగించుట కనుమ 

తియే యధర్వణాభి|పొయము. సీతారామాచార్యులగారి యూ సూత నిర్మా 

ణమున కహోబలపండితుని *“గామ్యం త తద్విధే'' ఇత్యాది శారికా వ్యాఖ్యా 
er అలల 

నకు మూలము శానోపును. 

సూ, ఒకానొకచో ననుకరణవిరహితంబుగ సంస్కృత వాక్యేంణు 
గానంబడీయెడి. ౧౫ 

ఉ. “శే, అంటితి నమశ్శివాయ పాపాత్ళురాలి” జై.ఈఆ. ౭౧. 
జాకీ ర 

వ్యా॥ బాలవ్యాక'ర్హ తెనుగుభాషలో సంస్క తపదములను సంస్కృత 

వాక్యములను |పయోగించుటవిషయమున "'నేమియును. జెష్పియుండ లేదు. 

చింశామణియందుమాతము “నపదాన్యవ్యయ సు ప్రీజ్యాతుమునాం" “అను 

కృలేస్పి వాక్యంతు' అను సూతములచే సంస్కృతవాక్య మనుకరణ ముతో 

నుండవచ్చునను నభి|పాయము నూచింప(బడినది. ఇట్టి స్టి తిలో ననుకరణము లేని 

యపుడును సంస్క ్రెళ వాక్యము పయోగింపవచ్చుననుట క్రి సూ తము రచిత 

మని తెలియందగును. ఈ[|గంధము జక్క బాల వ్యాకరణమునశే శేష గంధ 

మనళాదు. చింణామణ్యధర్వణకారికాబాల వ్యాకరణములలో నను క్రములగు 

విషయములనుగూడ6 జవ్వుచుండును. కనుకనే బాలవ్యాకరణశేషము అని 

కాక (తిలింగలక్ష ణశీపము అను నామడేయము గూర్చుం డెను. 

తెలుగున సంస్క్రృతవాక్యము ననుకరణము లేకుండ. (బ్రయోగించుట 

యు గలదని తాత్పర్యము అనగా మహాకవులు |పయోగించిరి కావున"నట్లివి 

దుష్ట ములుకావనియు నట్టు సంస్క తవాక్యములను |బయోగిం పవచ్చుననియు 
ఈం లా 

భావము. 

ఈ యుదాహరణమున ““నమళ్శివాయి”” అను సంస్క ఎత వాక్యము 

అనుకరణము లేకుండ. (బయోగింపంబడెను, 
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సాధారణముగా “దాసోహమ్మనె”, “మనసిజూయ నమో నమాయనుచుి* 

మున్నగురితిని సంన్క్మ్యృతవాక్యములు “అను అను పదముతో6 గూడియే 

పయోగింప(బడుచున్నవి. అయినను నీ సూ[తముచే'' గ్వాచిత్మముగ నను 

కరణ రసాతముగా నుండుట కనుమతింప.బడెనని భావము. 

ఇ 

సూ జయ వదం బనుకరణవిరహిత౦బ తఅచుగ నగు ౧౬ 

ఉ. తరువోజ, జయపూతనాఘాత జయదడై త్యదమన, దయ 

నిమ్ము జీవిత దానముునాకు. హారి పూ.౭ ఆ.౫%౮, 

మ. జయనారాయణ పుండరీకనయనా ఇార్జీ జగన్నాయకా ! 
౧ 

ఉ. హారి. ఆ.౨౦ మొ! 

తజచుగ ననుటచే నొక్కొ-కచో ననుకరణ సహితంబు 

నగునది యజుంగవలయు. 

వ్యా॥ ““జయ'** అను పదము సంస్కృతమున జిధాతులోణ్యధ్యమ 

పురు షెకవచనరూపము. జయించు గాక, లేడా ! జయింపుము, అని దీనికర్ణము. 

ఈ పదము తెనుంగువాక్యములలో. జాలం దరచుగా6 గనంబడుచున్నది. 

కాని యనుకరణము లేకయే (పయోగింపంబడుచున్నది. కనుక నియ్యది సాధువే 

యని భావము, 

౧౫ సూతము సంస్కృతవాక్యమును; ౧౬ సూతము సంస్కృత 

పదములలో నొక్క జయ పదమును అనుకరణరపాతముగా [పయోగింప ననుమ 
తించుచున్నవి. ఇతరనంస్క తపదముల కనుకరణము కానియపు(డు (బయో 

గార్డత లేనట్టు తేలుచున్నది. కాని సదా మున్నగు నవ్యయములకును 

ననుకరణరహిత [పయోగములు కానవచ్చుచున్నవని గుజుతింపనగును. 

“జయపూతనాఘాతి'' అను నుడాహరణమున  *పూతనాఘాతిొ 

మున్నగునని సంస్క పృతసంబోధనములే యనుకొని పూర్వసూతో క్రరీతి 

ననుకరణ విరదాతవార్యములేయని తలంచుటకును నవకాశము గలదు 

కావున “జయనారాయణి' ఇత్యాది ద్వితీయోడరాహరణమే నిరా'శ్లేపమగు 

నుదాహరణము. 

ఇది సంజాపదిచ్చేదము, 
శు ఇ 



సంధి పరిచ్చెదము 

సంధి యనగా రెండు పదముల కలయికే దీనినే సంహితయనియు. 

జెప్పుదురు. అనగా రెండుపదను లతెడము లేక యుచ్చరించుటు. అట్టి యవ్యవ 

హితోచ్చారణము చేయుచున్నవుడు కొన్ని యాదేశాదులు రావచ్చును. అట్టి 

వానిని సంధి కార్యము లందురు. “గురు ఉపదేశ అను పదము లవ్యవథా 

నముగా నుచ్చురించునవుడు గురుశబ్బములోని చివరి యుకారమునకును 

ఉప'దేశపదములోని యుకారమునకును బదులుగా  “ఊికారమువచ్చి 

“గురూపదేశ మగును. ఈ యూకారాదేశము సంధికార్య మనంబడును ఈరెండు 

పదములను గలిపి పలుకుట సంధియన:బడును. ఇట్టి సంధిలో వచ్చెడి వివిధ 

కార్యములను దెలియ ౯జేయు ప్రకరణము కావున దీనికి సంధి[పకరణమని 

"పేరువచ్చెను. రెండుపదముల యవ్యవపాతేళ్చారణము సంధి యనంబడును. 

కాని యో సందర్భమున వచ్చెడి మార్పులు నంధులన.బడవు. అట్టివి సంధి 

కార్యములని చెప్పబడును. ఇట్రి యభిప్రాయము సంస్కృత వ్యాకరణము 

లందు గానవచ్చును బాలవ్యాకరణమున “సంధి పరిచ్చెదము'' అను నామ 

మున6గల సంధిశబ్రమునకును నిదియె యర్రము. కనుకనే యీ |పకరణమున¢( 

బరరూపసంధిస్టలములగు స్వరసంధులేకాక (ద్రుతసంధి, పాంతాదిసంధి, 

మున్నగు హాల్ సంధులుగూడ నిరూపింప(బడినవి. 

ఈ విషయమును గ౦ంహింపక “సంధి పరిచ్చుదము'' అనుచోట గూడ 

సంధిపదమునకు పారిబాషికమగు పరరూపమే యర్లమని తలంచి యీ పిక 

రణమున కీ సొమము సరిపడదను నభిపోయమును గొందరు వాజ్బయ 

పండితులు పొందియున్నారు. సూత9ములలో సంధిశబ్లముతో. గార్యమును 

విధించునపు డా సంధిశబమునకు బాలవ్యాక ర్త నిర్ణయించిన పరరూపమనియు, 

“సంధి పరిచ్చేదము” అను నామమునఠ6గల సంధిశ బమునకు సంస్కృ్రృళాంధ9 

భాషాపర్సిసిద్దమగు పద సమ్మేశనమనియు నర్థము తెలియవలయును “సంధి 
యగును" ఇత్యాదివాక్యములలో సంధిశబ్దముతో కార్యములను విధించునవుడు 
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మా్యతము బాలవ్యాక ర్త సంధిపరిచ్చేద ప౦థమసూ త, వ్యాఖ్యాససందర్భమున 

నిర్ణయించిన పారిభాషికమగు పరరూపమే యరమనియు దెలియవలయును. 

పర చ జ రా: కార ౧ y జం [a జ సూ. (శేష్టతా వాచకంబులగు నార్యాంబాద్యర్లక శబ్రంబులు పరంబు 

మగుచో నన్నియచ్చులకును సంది నిత్యము, ౧ 

ఉ. రామయ్య, సామయ్య, సీతమ్మ, లతుమ్మ ము! ఆది 

శబ్ల్బను ఆన్న, అక్క. అప్ప లను డెలిపెడు. 

వ్యా॥ ఆర్యాం బాద్యర్థక శబ్దములు (అయ్య, అను మున్నగు శబములు) 

సంజ్ఞావాచకశ బ్దముల యంతమునంజేరి యా వ్యక్తుల "శేంష్టతను వదించు 

చుండును. “'అంబాది'' అను శబమునందలి అదిశబ్లముచే”” “అన్న, అప్పు 

అను శబ్బములను గహింపవలయునని వృత్తియందు సూచితము కావున నీ 

యయిదుశబ్లములు పరమగునపుం డన్నియచ్చులకును బరస్వ-రెకా దేశసంధి 

యగునని యర్షము. 

బాలవ్యాకరణమున నత్తునకు బహుళసంధి విధిందుట'చే రామయ్య, 

సీతమ్మ మున్నగుచోట నిత్యసంధివచ్చినను నికారమునకు నిత్యసంధి వచ్చు 

ట-కెనను నీ సూత) మావశ్యకమే ఇందలి యాదిపదముచే ''అరుసు,'” అయి, 

మున్నగువానిని గూడ గంపాంచి “తిమ్మరుసు”, “సిణాయి'” అనువానిని 

సాధింపవలయునని తలంపనగును. “అమ్మాజియమ్మ'' అను తెనాలి రామ 

కృష్ణుని పియాగము(జాపి యిదట నిత్యసంధి లేకుండుటయు గలదని 

బులుసువారు వా9సియున్నారు. 

నూ, ఇ పత్యయాంకావ్యయంబునకు సందీయు( జూప మిడి, బలీ 

భాతకాలికాసమాపక కియయొక్క-_ యకారమునకుం (బొమా 

ణక పయోగములందును గోన్నియెడల సంధి గనంబడుచున్నదని 
యర్తము. 

థి 
G&G. “*వాపము నాకండిమ్మనుడు,” భార. విరా.ళి అ.౧౧౨. 

ఇటీ కు ంబుధినాభ నందనులు దోక్వీర ట్రంపు సాలించీయందడజు 
ఫాశంగి? నిర్వ ఆచార, 
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“ఎతంగతింగి నా వలు విది మేల కట్టుకొనివచ్చును దానపి. 

భాగ, స్క-౦. ౫. 

శా. నేం జేతెంచు (పయత్న మున్న నకటా ! సీచేతం జెప్పం 

పండే? (పథభా.ర ఆ.౧౮౬ మొ! 

వ్యా॥ ఇపిత్యయాంతావ్యయంబునకు = కారి కారాంతమునకు, 

ళభాలవ్యాక ర్ర క్వార్లంబయిన యిత్తునకు సంధి లేడిని చెప్పగా ,నది సరి 

కాదనియు. దిక్కనాది పా9మాణికుల పయోగములలో సంధి కానవచ్చు 

చున్నదనియు6 [బౌఢవ్యాకర్త యాశయము, భూతకాలికాసమా పకకి9య 

యనగా భూతకాలికాసమాపకకింయాపదమని గాహ్యము. 

(1) అంది _[ ఇమ్ము = అందిమ్ము, (2) వెజచి _ ఇట్లు = వజచిట్లు, 

(శ్ర ఎజింగి  ఎటీంగి = ఎణీంగెటింగి, (శ్ర చెప్పి  అంపడె = చెప్పంప'డే, 

ఈ యుదాహరణములలో కొన్ని వివొదగ సములు, అందిమ్ము అనునది 

యొకశ బ్రపల్ల వకియయనియు, విడదీసి సంధికార్యములను జెప్పనక్కర 

లేదనియు గొందరి యాశయము. కాని యిచ్చట: జెప్పుదగిన విషయను 

గలదు. శబ్లపల్లవమయినచో నయ్యవి యవిభాజ్యములనిగాని యేకపదములని 

గాని 'చెప్పనక్కర లేధు. 

శబ్లపల్హవములందును "రెండవయవములుండును. రెండంశములును గలసి 

వీలక్ష ణార్భముల నిచ్చుచో శబ్రపల్ల వము లన(బడును. వానియందలి రెండంశ 

ములకును సంధి విధాయకసూ|త్రములనుబట్టి సంధికార్యములు రావలసినదే. 

శజ్దపలవములలొ ని యంశములు పదము లయినచో నాయీ వర్లములకు 

విపితములగు సంథికార్యములును పదములుకానిచో న పదాదిస్వరసూ[తముచే 

నిత్యసంధియు వచ్చుచుండును, అంతియగాని కబ్రపల్లన మయినంతమా తమున 

సంధివిధాన మనావక్యకము కాజాలదు. కావున అంది . ఇచ్చు అనుచోట 

సంధి వచ్చుననుటకు సరియగునుదాహరణ మే. వస్తుగతిచే నియ్యది శబ్దపల్లవము 

కాజాలదు. బాలవ్యాక ర్త మతమున విలక్షణా రా భిణాయకత్వముండినంయగాని 

శబ్దపల్లవము కాజాలదు. అంది = అందుకొని, ఇచ్చుట = ఇచ్చుట అను [ప్రత్య 

కావయవముల యర్థ మే మొ త్తమునకును వచ్చుచున్నది, విల క్ష ణార్భ'మే యిట 
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కానరాదు. ఇట్టియర్ణముగాక, “అందునటుగా ఇద్చుళు”” అను నర్గమునుచెప్పి 

యట్లియర్లము (ప త్యేకఖండములకు రాదనియు, నా కారణమువే శబపలవమే 
{ 

కసం జెప్పినను మో6దంజెప్పిన రీతిని సంధివిధాన మావశ్యక నప. 

కానిచో ''నందిచ్చు'' అను నిష్టరూపము నిషద్దముకాపలసి వచ్చును. 

““వెజచిట్లు' అనునది సరియగుపారము కాదన్నచో నీ యుదాహరణము 

ఆత్యాజ్య మె. మిగిలినవిరెండును గవి తయములోనివారి వి కాకుందుటచే ;బాల 

వ్యాకర్తకు సమ్మతములు కాకపోవచ్చును. (పౌధవ్యాక్రరమాాతము కవి[త 

యేతరుల [పయోగములలో నిట్టి వనేకములుండుటచే స సూత్రమును రచించెను. 

భాగవతమును |బమాణముగా( గొందజు లాక్షణికులు [గహాంపరు. 

అప్పకవి తిమ్మకవ్యాదు లట్టియ భఖ్మిపాయ భేవమును సూచించిరి. (పెౌఢవ్యాకర్త 

నూ[తము [పామాణిక[పయోగములందును గాగంఎసుచున్న దని వివరించి భాగ 

వతపద్యము నుదాహరించుటచే భాగవతమునుగూడ పామాణికముగే 

[గహించెనని తలంపవలసియున్నది. “* 'వెజచిట్లు '* అనుచోట *వెజనిటు"”' 

అనియు బాఠాంతరముగలదు. 

సూ. కొన్నియెడల(|బామాణీక(ప్రయోగంబులం [దుతంబున కచ్చు 

పరంబగుచో ద్విత్వంబు దూప ్రైడి, 3 

ఉ. “మ, ఫఘనచ(కాయుధ నిష్టు* తత sok సరం 

నుసి, న్న్ననుభూతా పఫపివు _పగల్భ పరి వాదాంతిర్టి తోద్వి(కమున్” &. 

హారి.= ఆ,౨౨౬, “సర్వము న్నతని దివ్యక శామయమం౦చు విమ్ణుసం, 

దుల్ల ముసేర్చి” భాగ, ౭ స్కంధ. 

మ. తరుణీశాత కటాతఏవల కొన నల్లారొ-న్న చోట్లుంబ తె, 
న్నురుకోభావిభ వాకరంబులగు చున్ రోమూాంకురషా గానముల్, పరంగన్ , 

కళా.౭ ఆ.౧౦౮. (నన్నయభట్టారకుండు “అన్నిష్టసఖనూంది యున్న 
దాని” అని (పయోగించి “లుక్సం్తేపా నాచి దుతస స్య” అని సంచేవ 

మును నిపేధించుట _సయోగ వై రళ్య సగాబనారిరబని యెజుంగునది, 
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వ్యా॥ నాచనసోమనాథాది మహాకవుల [పయోగములందుంగూడ [ద్రుత 

ద్విత్వము విరళముగా( గానవచ్చుచున్నది. కాన నయ్యది [పామాణికమే యని 

శాత్సర్యము. 

బాలవ్యాకర్త యీ విషయమును జెప్పియుండ లేదు. కవిితయ(పయో 

గములందిట్రివి తజచ గాం గా గాకుండుటయే కారణమయియుండును. ఉత్వ 

ష్టనకారముమై 55  ారముమాతముండుననిచెప్పి “అదియునుంగాకి” 

అని రం చెను. 

సర్వాంగునిన్ 1. అనుభూత = ఈ స్టలమునోన్'' అనుచోట ఇంకొక 
నకారముచేరి సర్వాంగునిన్ న్ 1. అను భూత=సర్వాంగు ని న్ననుభూత 
అని యయ్యెను. ఇది ద్వితీయా[పత్యయాత్మకావ్యయము, ఇకే సగ్వమున్ + 

న్ _ అతని, బలెన్ న్ _ ఉరు  అనుచోటను పహహోతచునేడి, ఇయ్య వి 

యవ్యయాత్మక [దుతములు, ను, అనుచోటి పకకన లోపింపగా మిగిలిన 

నళార మిక్కడ [గహింప.౭:డియెనని కొంద తిలాశయము, ఉత్వలోపము చేయ 

కయే |దుతద్విత్వము చేయుటలో లాన్లువ వము ప్రక్రియలో 3 గానవచ్చును, ఘన 

చ[కాయుధ అనుచోట యతిభంగముంత్ష్తమువే. బారాంతరమును బులుసువారు 

చూపిరి అదియును యుక్తమె. (చూ పారాంతరము ౫ 

నన్నయభట్టార కుండు దుతమున కచ్చుపరమగునపుడు లోపముగాని, 

సంశేషముగాని గావని ““లుక్సంశేహో నాచ్మిదుతస్య *అను సూూతమున విశ దీక 

రించెను. [ద్రుతము సంశ్లేషమును బొందుట యనగా వేరొకహలుతో సంయో 

గమును జెందుటగదా | ఇటు సంశే శెషమును నిషేధించిన నన్నయ్య ““అన్నిష్ట్ర 

సఖి'' యని సంశ్లేషరూపమును (బయోగించెను ఇచ్చుట “అన్ ఇష్టసఖి", 

అని యుండ6గా నకారమున కింకొక నకారముచేరి సంయోగముంజెంది అన్ వ 

న్ ఇష్టసఖి = ““అన్నిస్టసఖి” అను రూపమును చెందెను. [ద్రుతద్విత్వము 

es [దుత తసం'శేషము చింతామణిసూ[తముచే నిపేధించియు 

“అన్నిస్ట్రసఖి' అనుచోట [ద్రుతద్విత్వమన బడుచున్న దుతసంశ్లేషము నెట్లు 

[పయోగించును 7 

శి గళ దకార౦ సర్వాంగు నభ్యనుభూ తా్యపతిమ (్రగల్భ పరివొదాంళ 

రగ్లితోద్వి(క్రమున్ , 



పై పాఢ వ్యాకరణము 

కావున నాతనియభఖి[ప్రాయ మిటూహింపనగును. “దుతసంశేషమును 

దరచుగా6 (బయోగింపరాదు. క్వాచిత్మ ముగా 6 [బయోగించినను దోషము 

క'దు.'' కనుకనే భారతమున నిట్లి ని విరళముగా నున్న వే కాని తజచు 

గానరావు. అని సీశారామాచార్యుల వారి వివరణమున కభి|పాయము, 

సీతారామాఛార్యులవారి మతమున [దుత మాగమప్రత్యంరూవ్య మాన్యత 

మాత్మకము గావలయును. ఈ సూ తమున నుదాహరింపంబడిన నకారము 

లన్నియు. (బత్యంమాత్మకములో యవ్యయాత్మకములో యగుటచే దుతము 

లగుచున్నవి. పెను, కను, మున్నగువానిలోని నకారము లాగమాద్యన్యత 

మాత్మకములు కానందున [దుతములుకాంజాలవు. ఆకారణము'చే తనే రెండు 

సూ తములను వేర్వేరుగా రచించుకొని యొకసూ[తముచే (8 |పౌ॥వ్యా॥సంధ్రి 

[దుతమగు నకారమునకును, వేరొకసూతముచే. దనవతమున దుతమని 

చెప్పుటకు వీలుకాని శబ్బసహజమగు నకారమునకు (౯ వ సూూత్రముచేతను) 
ను, ద్విత్వము విధించుకొచెను. అన్వాదులలోని నళారము [దుతము 

కాకుండుటచేతనే ౯ సూతమున కుదాహరణముగా6 జూప(బడను, అట్లి 

ధాతుజవిశేషణములు శివ. సూతమున నుగాహరింప(బడ లేదు. ఇట్లిస్సితిలో 

““అన్నిష్ట్రసఖి యనుచోట దుతసంశేష మే క్యాాజాలరుగణ*?! అక్సుడు “లుక్ 

సంశ్షేఘేనాచి'' అను సంశ్లేషనిషేధమునకును, అన్నిష్టసభియను [ప్రయోగము 
నకును విరోధ మేమున్నది. అన్నిష్ట్ర సథియను చోట కర్ణుధారయసమాసమున 
"పషెన్వాదుల కడ హలునకువచ్చెడి డ్విత్వముగాని [(దుతద్విత్వమెకాదు. అను 

అను చోట (దుతమెలేదు. ఈ రెండింటికిని విరోధయే లిదు. కానున [ప్రయోగ 

వెరళ్యసూచనమే సంభవింపదు. వైెయర్ల్యము లేనిచే జాపనము సెంపథాయి 

కము కాదుగదా! 

కావున సీతారామూచార్యుల వారి యీ వివరణము [పొమాదికము. 

లొవ. నూూతమున “కర్మధారయ సమాసంబునన్ ** అను పదమును దొలగించి 
యా యుదాహరణములనుగూడ నా సూ(తమున'కే లక్ష్యములను గావించి యీ 

సూ తమును దీసి వేయుట యుచితము _ లాఘవమును. 

సంశ్లేష మన(గా |దుతము పూర్వాచ్చు న తియుండుటయని వజ లవారి 
ఆళి 

ee ay యాశయము. పడ్యాంతమున నకారము పూర్వాచ్చు న తియుండుకుయే 
సంశ్రేషమున కుదాహరణముగా వీరు చూపుదురు “అగు బుధేవన్'' అటి 

Ca 



క్ర వ 
సంశ్లేషము అచ్చు పరమగునవుడు ఉండదనియు,వరాచ్చుతో నేకలిసి యుచ్చ 
రింవంబతడతుననియు, నీ సూశాశయమని వారియభిపాయము. 

““ఘనచ[(కాయుధ*'* ఇళ్యాద్యుదాహరణము సరియయినపారము కా 

దనియు నిందు యతి తప్పినదనియు వెంకటరమణయ్య గారు (వాసిరి. కాని 

యిందు మనకు ఉదాహరణము కాండగిన ద్వితీయపాదాదిని మార్చవలసిన 

యావశ్యకత కానరాదు. ఇచట యతిభం-ముగాని అర్షవిరోధముగాని కన్బ 

ట్రదు, “అనుభూతి అనుచోటి అకారమునకును, వాద ఇ అంతః = వాదాంత;ః 

అనుచోట దకారో త్తరాకారమునకును యతి కుదురుచునేయున్నది. [పథమ 

పాదమున ముదటియక్షరము సంయు క్షముగానుండుట నిశ్చయము. తత్పూర్వ 

పాదాంత్యవర్షము గురువగుట యావశ్యకముగదా ! అయినను నర్షానుగుణ 

ముగా బూర్వషదములోని దకారమును విడచి ““ఘనచ[కాయుధ”” ఇత్వ్యాధి 
కము నుడాహరించిరి. ఉదాహరణమున దకారమును విడచినంతమా[తమున 

నిచ్చట యత్కిభంశమనుట తగదు. 

“ఆస్య'' అనుచోట “ఆర్ద్ర” అని దిద్దుట బాగుగనేయున్నది. కాని 

అనుభూత అనుచోట “'అభి'” అను నుపసర్దనుజేర్చుట కవసరము కానరాదు. 
మరికొన్ని చోట మార్చవలయునుగదా ! యని యుదాహరణస్లలమున (గూడ 

నావశ్యకతకేకున్నను మార్చుట యుచితముకాంజాలదు. కావున నాచన 

సోమనాథుని పద్యముగూడ నుడాహార్యమే యగుచున్నది. 

సూ, చిట్టడవి. జిట్ట, ర్త క్ 

ఇయ్యాది తదితరంబులకును నువలక్షణంబని యెజుంగునది. 

ఉ. చిటడవి, చిటాముదము, చిటీందు, చిటుడుకు, చికులుక, 
లు లు లు లు లు 

చిశులకి ఇత్యాదులందుం బూర్వపదంబు చిటి భబవుని యరము. ఇవ్ 
లో ఠి ఇ రు 

సంజ్ఞావాచక ములు గాన సంధినిత్యము. హల్లు షరంబగు-నో ద్యిత్యంబు 

నకు లోషంబు వె కల్సికంబు, చిటిచాంప. ఛచిటిచాంప. చిటితాళము 
ల “లట లు 

చిటితాళము వెం! 

వ్యా చిట్టడవి మున్నగు సమానములందు. బూర్వవదము చిట్లి అను 

నదియే కాని చిబుఅనునడి కాదని ఆాత్సర్యము. ఇయ్యది = సూతములోని 

చిట్టడవి అను పధము. తడితరంబులకును = చిట్టాముదము, చికేదు మున్నగు 



శ్రీం సప్రఢ వ్యాకరణము 

చిట్టిపదఘటిత సనూసములకును, ఉపలక్షణము = సూచకము. అనయగా స్మూత 

మున; జిట్టడ వి అను సమాసమున మాతమే పూర్వపదము “చిట్రి''అను పదము 

అనికాక యిట్టి సమాసముల నన్నింటను ఒ"ర్వపదము చిట్టి యనునదియేకాని, 

“చిటు' అనునది కాదని తాత్సర్యము. 

బాల వ్యాక ర్ర. “కుటు, చిణు, కడు, నడు, నిడు శబ్లంబుల అడల కచ్చు 

పరంబగునవుడు ద్విరు క్షటకారంబగు* సని సూ తించుటచే నిందలి పూర్వ 

పదము “కేు"' అనునదేయని యాతని యభి|బాయము. 

చి క్రైలుక మున్నగు బాలవ్యాకర్త యుదాహరించిన స్టలములందు( 

బూర్వభాగమునకు “చిన్న అనియే యర్హము. చిట్టి పదముకూడ నట్లియర్లము 
ననే వాడంబడుచున్నది, చిట్లి వా(డు, చిటి బాబు, చిట్లిపొప, ఇణ్యాదులం దీ 

పదము నంగీకరింపక తప్పదు. ఇచ్చుట బాలవ్యాకరణము కూడ. జిట్రి పదము 

నం గీకరింపకతప్పదు. ఇక్కడ హలులు పరంబులగుటచే ద్విరు క్రటకారా దేశము 

రాదుగచా ! కావున నితరస్తలములందు కానవచ్చుచు పదర గకార 

చిట్టి పదమే చిట్టడవి మున్నగు బోట్లను నున్నదని తలంచుట యుచితమనియు. 

(బక్రియాలాఘవ మిట్టిమార్లమున నే గలదనియు బౌదవా్యాక ర్త యోశయము. 

పూర్వపదము “చిజు*' అనుకొనినచో “*ట"*కారద్య్వయా దేశము, ఉత్వ 
సంధియుంగూడ నావశ్యకములు _ పూర్వపదము చిటియనినచో నికారసంధి 

మూాతము కర్తవ్యము చిట్లి ఆడవి ఆనుచోట నిత్యసంధి 'వెకల్పికము కావున. 

జిట్టియడవి అనురూపాంతరము రావలసియుండలా సంజ్ఞావాచకములగుటచే 

నిత్యసంధియే యగుననియు సంధ్యభావరూపముండదనియు వివరించెను. 

సంజ్ఞావాచకములకు సంధి నిత్యమని బాల వ్యాక ర్లగాని యూతండుగాని 

'బెప్పియుండ లేదు. సంస్క త వ్యాకరణ (పసిద్రమగు పద్దతింబట్టి యాత. డిటని 

నియమించెను. ఉన్న త్తగంగము, (ఒక దేశము) మున్నగునవి సంజ్ఞావాచక 

ములు గావున నా పదములు మారరాదని సంస్కృత వ్యాక ర్ర రల యాశయము. 

వారు సమాసము విషయమున నిత్యమనిరి. కాని సంజ్ఞాశ శబ్బమున వర్ణాను 

పూర్వి మాదినచో నర్షబో ధకము కాదనియే వారి తాత్పర్యము. కావున త 

విషయమునను వర్ణములు పూరరాదనుట యుక్తియు క్రమే యగును. 

చిట్లిశబ్దములోని ద్విత్వలోపము అక్కటాది పారముచేతనే సిద్దించును. 
అట్టి లోపమునకు హలాదిపదము పరమగునపఫుడుమాతము వికల్పైమేయని 



విశ దీకరించుచు నజాడి పవము పదరమగునపు+ సడుమాతము ద్విత్వలోప పము 

నిత్యమను వ్యవస్తను సూచించుచున్నాడు 

సూ. కొన్నియెడల( దెనుగులమీ6ది సాంస్కృతిక కతపలకు గ 

వలు గానంబడియెడి. ఇ 1 ల 

కొన్నియెడల ననగా _బాసంబులం దని యర్థము. 

ఫ్ధ ల్లోకపించిన నంతకుండు. జెడు, మీరా యోర్పు వారు 

ఉ.హరి ఈ ఆ.౫౩. “ఇట్లు దపంబుసేయుచుండుదూ” నిర్వ. ౫ ఆ. ౮. 

“వేవణములుి” విజ్ఞా. (పా.కాం.ర మొ! 

వ్యా॥ కొన్నిచోట్ల దెనుగుపదములమోదనున్న సంస్టృృతపదముల 

“జ భత ప," అను వర్శ ములకును (గ సడద వాదేశము వచ్చుటచ్చే గదను 

అను నాచేశములు కలవని భావము. 

(వీరల్ + కోపించిన, ఇట్లు 1. తపంబు, వే _ పణంబు) 

కొన్నియెడల ననుపదమును వివరించుట కభిపాయ మేమనగా నిట్టి 

గద వాదేశములు [తోసిపుచ్చుటకు వీలుశాని (పాసస్థలములందు. గానవచ్చు 

చున్నవి. కనుక నంగీకార్యములే యని భావము. అనంగా నితరస్థల ములందిట్టి 

యాదేశము లుండరాదని యనుకొనరాదు. 

బాలవ్యోకరణమున6 (బధమ మాీాంది పరుషములకు వచ్చెడి గనడదవా'” 

దేశము “'తనుంగులమిోాది సాంస్కృతిక పరుషములకు గసడదవలు రావు 

అని నిషేధింపబడెను. కాని యీ నిషేథము క-త--ప, అను వర్గములవిషయ 

మున గొన్ని చోట వ ర్తింప లేదనియు, గదవలు వచ్చుచున్నవనీయు మార్చ 

రాని (ప్రాసస్టలో దాహరణ ములను పొఢ వ్యాకర్త చూపుచున్నాడు. 

ఈ సూత్రము బాలవ్యాకరణములోని “' తెనుగులమోది ** ఇత్యాది 

సూతమునకు దిద్దుబాటుఘా త ముకాక “(పథమ మీది పరుషములకు అను 

సూ తమునందలి బహుళ పదమునకు వివరణము నగుచున్నది 1 

““కొన్ని యెడలన్ '*' అను సదమునకు( (బోసస్తల ములందు అని యర్థము 

[పోయ (బడుటే చేతం “బాస స్థల ములందుమా [త మే యీ యాధేశము శాన 



త్రీలీ పైఢవ్యాకరిణము 

వచ్చుచున్నది గాని తదితర స్రలములందు. గానరాలీదు కాపున [పాన సలము 

లందుమ్మాతమే [గాహ్యము. ఇతర స్టలములందు గాహ్యుము రాదు” అని 
యభిపాగియపడరాదు పాొసస్టలములందు కానవచ్చుటచే నీ యీదేశము 
పా9మాణికమే యని చెపుటయంచే గంధక _ర్హకు6 దాత్సర్యము. 

అప్బ్పక వ్యాదులు స్వవర్షజ ఫా9సము నంగీకరిండరి అటిమతమున నిచ్చట 
౧ క్ 

గ, ద, వా, దేశములు చేయంబడలేదన్నను బాస నియమమునకు భంగము 
రాదు. కాని స్వవర్రజ పా9సనములందుగూడ. బరుషములకును, అనునాసికము 

లకును, స్వవర్రియాక్షరములతో6 బాంసమున్న పద్యముల'నెవ్వరును నుణాహ 

దింప లేదు. అట్లివి దుర్గ భములే యనవచ్చును. ఇందలిమూదవ యుదాహర 

ణమును ప వ పాస మంగీకరించినచో దోసివేయవచ్చును; 
ల లో 

సూ, కొన్నియెడల ద్వంద్వంబున- బదంబుమీచ చతవలకు 

సనసదవలు గానంబడవు, ౬ 

ఉ. అందచందములు. అని. ఆ.౯౧. “అప్పాచెల్లెం డు" 

నిర్వ- 3 ఆ.౯్జ౬. కండతుండములు” రావూ. రాకపోకలు. భాగ.౧౧౦ 

స్క-౦. మొ! 

వ్యా॥ ద్వంద్వంబునం బదంబు పయి పరుషములకు బాల వ్యాకర్త 

గసడదవ లను నిత్యముగా విధించెను. కాని కొన్ని చోట గసదద చా 

"దేశమురాని ప్రయోగములు6 గానవచ్చుచున్నవి. అట్టివియు పా9మాణికములే 

యని తాత్పర్యము. 

చందము, చెల్లెలు, తుండెము, తోక, అనునవి ద్వంద్వసమాసమునండలి 

ద్వితీయ పదములు, వీనియందు “పె యాదేశము లేకయే ప్రయోగము కాన 

వచ్చుచున్నది. (ఇవి ప్రాస స్తలములు కానందున ప్రబల పీమాణములు 

కావనీ వ॥ సీ) శాస్త్రిగా రనిరి.) అనగా ద్వంద్వమునందును గసడటద వొ 

“దేశము బహుళ మనుటయే యుచితమని భావము. 

సూ, సర్వపర్యాయంబయిన యెల్ల శబ్దమునకు స్ప్పమియు, నసమా 

సంబున విశేష్యము నకుముందు (పయోగంబున్నుం జూపఫ్రిడు.4 



త త్త్వబోధిని వ్యాఖ్య వ్రిక్ 

ఉ. “కే. ఎజీలా సకలశ్మాన్ర్రముల నెల్లయందూ, నధికసా_త్వ్వి 
కరండ_స్తీకుండనం జనులు;” భార. ఆది,.౨ ఆ.౧౫F౯. తే ఎల్ల యం 

దును దావసియించుకుల్ల, యదియు6 దనయందు వసియించు టం(డు 

వాసు, చేవుండను శేరి కర్భంబు. భార. ఉద్యో.౨ ఆ. 3౨౫. * నేనొకండనే 

భితూనకున్ వత్తునో, యెల్లన్ విష్యులం గొంచువత్తు నొ.భీమ.౨ఆ ౧౨౦. 

వ్యా॥ బాల వ్యాక ర్ర (సంధి We స్తూ “సమాసంబునంటు [దుతంబు 

నకు లోవంబగు” నను సూత వ్యాఖ్యానమున నెలశబ్లము దుకాంత మయిన 

యవ్యయమని చెప్పెను. అవ్యయమనగా లింగవచనవిభ క్తి చిహ్నములు లేనిది. 
ఎల్లశ బ్రమునకు స ప్రమిోవిభ కి పత్యయము కానవచ్చుటచే నిది యవ్యయము 

కాంజాలదను నభిపాయముతో నెల్లశ బ్రమునకు స పమోవిభ క్తి చూపట్టు 

చున్నదని |ఫౌఢవ్యాక ర్త చెప్పెను. 
మొడటి రెండు ఉదాహరణములును దీనికి లక్ష్యములు వీనియందు 

“ఎల్లయందు”' అను సప్తమావిభక్తితోం గూడిన ఎల్లశబ్దము |ప్రయు క్రము. 
“దిని కసమానంబున విశేష్యంబునకుముందు (ప్రయోగము లేదు' అనియు 

నచ్చట నే బాల వ్యాక ర్ర చెప్పెను. కోని యసమాసముననే విశేప మునకు 

ముందు శ్రీనాధుడు [దుశాంతమగు నెల్లశ బ్రమును [(బయోగించుటచే నీ బాల 

వ్యాకరణాభిపొయము సరికాదని [కొఢవ్యాకర్త పె స్యూతవు రెండవభాగమున 
వివరించుచున్నాడు, 

సమాసము కానిచోట ననగా వ్య స్తస్టలమునందును ఎల్లన్ అనునది 

వీశేష్యమునకుముందు [పయోగింప6ంబడుచున్నదని యర్థము, ' నేనొక్షండనే' 

యిణ్యాదిక మిందుల కుదాహరణము. **ఎల్లన్ శిష్యులన్'' అనుచోట ఎల్లన్ 

అనునది శీష్యులన్ అను పదమునకు విశేషణము. ఇయ్యది విశేష్యమగు శిష్యు 

లన్ అను పదమునకు బూర్వమే (పయోగింప(బడెను. కావున విశేష్యంబునకు 

ముందు [ప్రయోగము లేదను బాలవ్యాక్రర్తయుకి సరిపడదనియుం దెలియ 

నగును. ఎల్లన్ శీష్య్యులన్ అనునది సమాసమనుటకును నవకాశములేదు. 

ఇయ్యది సమాసమయినచో “సమాసంబునందు దుతంబునకు తోపంబగు'* 

నను సూ[తముచే ఎల్లన్ అను పదమునందలి [దుతమునకు లోపమువచ్చి 

““ఎల్లక స్థ్మ్యములు'' మున్నగువానివ టె “ఎల్ల శిమ్యులన్ ” అని యుండును, 



ర్రీ4 వ్రైఢవ్యాకరణము 

అవ్యయముకాని చో తృతీయాదీ తర విభక్తులు చేరినరూపములుగూడ సీ 

పదమునకు. జూాపట్టును, కాని ఎలచేత, ఎల్లకొ అకు మున్న గురూపము లెద్బ 

టను కానరాలేదు. అంతియకాక వీరులెలన్, వనిత లెల్లన్ , ఫలములెల్లన్ అని 

మహ నృహత్య మహ్మదూపముల మూ (డింటను నేకవిథముగనే యూ పద 

ముండును. ఎల్లరు, ఎల్లరన్ మున్నగు మహన్మహతీ బహునచనాంతరూపములు 

మా[తము వాడుకలోనున్నను నయ్యవి “వారు” శబసమావేశమున నిష్పున్న 
ములే యని తలంపవచ్చును, 

ఇక ““నెలయందు” ఇత్యాదులు స ప్రమ్యంతములని తలంసరాదు. 

“అందు అనునది విభ క్తిపత్యయమేగాక (ప త్యేకశ బ్రమును గలదని *సాశయా 

నాశయాపిస్యా త్ర ్రార్హ్షగత స ప్రమా” యను నధర్వణకారికవలన తెలియ. 

బడుచున్నది. కావున నియ్యది అందు అను (ప ల్యేకశ బముతోంగూడిన యెల్ల 

పద మేకాని స పమ్యంతమగు నెల్ల పదమని తలంపరాదు. అర్హభుదమించుక 

యున్నను విరోధములేదు కావున నెల్ల పద మవ్యయమనుటయే యుచితము, 

నూ. తామర కాకు పరంబగునపుడు పుగాగమం బగు, భా 

ఉ. తామరపాకుసీకుువ లె. డల్లడమందిరి పౌరులందజున్. 

హారి,3 ఆ,3౫, 

వ్యా॥ బాల వ్యాక ర్ర చిగురు టాకు మున్నగురూపములను సాధించెనే 

కాని “ణామరపాకు'' అను రూపమును సాధింపలేదు. ౩ ని యట్టిని ప్రాచీన 

కవుల |[పయోగములందు(గూడ( గానవచ్చుటచే నీ సూతమును రచించెను. 

ఈ యాగ మమున క'కార మి_త్తవనియు ఉకారము ఉచ్భారణార్హ మే 

యనియు |గహింపవలయును. తామర ప్ ఆకు = తామరహాకు అని 
యగును. ఇచట “పు అని ఉకారముతో గూడినటదే యూగమమనినచో తామ 

రపు శ. ఆకు అనియుండ నుత్వసంధిగూడ వచ్చినంగాని తామరపాకు అని 

సిద్ధింపదు. 

అవ్వుడు (ప్రక్రియాగెరవము వచ్చును, కావున పకారము మాతమే 
యహాగమమనుట యుక్తము, 

ఈ యాగమము సూతమున వెళల్పికమనీ చెప్పకపోవుటచే నిత్యముగా 
(బా ప్లీంచుచున్నది, కాని యది సమ్మ తముకాదు. ఆామళఠోకు అనురూపమును 



త త్వబోధిసీ వ్యాఖ్య రక్ 

స్కుపసిద్రము. అందుచే సూతమున *పుగాగమంబునగు'' అని సముచ్చయముం 

గూర్చి పుగాగమరహితరూపమునుగూడ సంపాదింపవలసియుస్నది. 

సూ. తజచుగ6 గర్మధారయ సమాసంబునం, బెన్వాదుల కడ హల్లున 

కచ్చు పరంబజగునప్పుడు ద్విత్వంబు గానంబడియెడి. ణా 

ఉ. *పిన్నదరులు” రా.యు.కాం.౧౧౩౧. “వెన్నరదముి? 

రుక్నాం, ౩ ఆ.౧౮౦. “సెన్నుద్ది” పాండు.3 ఆ.౬. “చిన్న్నూూతి 

శివ.౨ఆ. “చెన్న్నొడలు” భోజ.౬ ఆ.3౩౨౯. “కన్నాకు (కను+ఆకు 

భార, భీష్టు.౧ ఆ ౭౬. “ోవల్లజిపు” (పలు+లఅజపు హరిశ్చ.ళ 

ఆ.౧౦౫౯ మొ! తజిచుగ ననుటచే “అన్నిష్టసఖి నూందియున్న దాని” 

(అనుశాఇష్టసఖ్ర భార. ఆది. ఆ.౧౪౦. “అన్ను ర్వీళుడు” నిర్భ.౫ఆ. 

“విన్నురము” రా.యు.కాం ౧౦౧౪. ఇత్యాదులు (గావ్యాంబులు,. 

(వెను = వెనుపుశబ్లము లు_ప్పకేవషము) 
వ్యా॥ "పిన్వాదిశ బములలోని నువర్ణ ము అగమాద్యాత్మకము కానందున 

[దుతముకాంజాలదు. ఆకారణమున నిందలి కివ. సూతముచే పెను, కను 

శబ్లములకు ద్విత్వము వచ్చునని శంకింపరాదు. పలు ఓ అజపు = వ లటిపు. 

సూతమున “తజచుగ పెన్వాదుల కడహల్లునకు*' అని చెప్పుటచే 

"పెన్వాదులకు ““అదరులు* మున్నగు నాచ్చికశబ్లములు పరంబగునవుడేకాక 

తత్సమశబ్రములు పరంబగునపుడును నీ ద్విత్వము వచ్చునని తజచుగ నను 

పదమువలన లభించిన యర్లమును వివరించెను. ఈ కారణముచే “ఇస్ట్రసఖి” 

““ఉర్వీశుండు'' ఉరము అను తత్సమపరకత్వమునను నీ ద్విత్వము (పాప్తించెను 
"పెను అను శబ్దము పెనుచు ధాతుకృదంతరూపమగు 'పెనుపుశ బ్రమున 

సమాసము ౩౬సూ.చే “వు వర్ణ ము లోపింవగా 'శేషించిన రూపమని 

(గహొంపవలయును. 

పెను ముస్నగువానిలోని యుకారమునకు కవిభల్లటసూ|తముచే నుత్వ 

లోపము గావించినపిమృట యా స్యూతము (పవ ర్తించునని కొంద రనుచున్నారు. 
బా॥వ్యా! సూ.౧౬ పకీనే నుత్వలోపము వచ్చినపిమ్మట ననిచిప్పుట 

యుచితము, [ఉత్వము లోపింపనిపక్షమున నకారము కడహల్లు కాకషోవును] 
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అప్పుడు ద్విత్వ మో సూ|తముచే వచ్చుట కవకాశములేదు. కనుక నుకార 

లోపము చెప్పవలనివచ్చినది. ఈ పద్దతిని (వక్రియాగొరవ మేర్చుడినది 

అయినను స్మూతమునకు లక్ష్యమగుటకై యిఘు చెప్పవలసివచ్చినది. లవ 

కావ, సూూతములను రెండింటిని దీసివేసి “కొన్నియెడల నకారంబున కచ్చు 

పరంబగునపుడు ద్విత్వంబు గానంబడియొడిి' నని స్మూత్రించిన నుభయవిధ 

లక్ష్యములును సిద్దించియుండును. 

సూ కొన్ని చోట్ల షష్టీసమూసంబునం చుకారంబున కచ్చు సరంబగు 

నపుడు నుగా గమంబునకు లోపంబునగు. రాం 

ఉ. *వోకుల మిల్లి లు దప్పకుండ లశ్నీ నతి (గుమ్మరున్ గడియ 

జీస్పున శేపుని హరి. పూ ఆ.౨౦౩. 

సీ. దినవెచ్చమునకునై తనమేనంగల సొమ్ము కొదువీక బచ్చిం 
టం గుదువకై చు పాండు. ఆ. ౧౬. వని సందంబరయున ” కళా. 2 

ఆ.౧౧.౨౬. మొ|| 

వ్యా॥ బాలవ్యాకరణమున ౩ నంధిసూూతముబే “షీ సమాసమునం 

దుకార బుకారముల కచ్చుపరంబగునవుడు నుగాగమంబగు*నను సూ తముచే 

రాజు (యొక్క) +f ఆజ్జ = రాజు నాజ్ఞ మున్నగురూపములు సిద్దించుచున్న వి. 

ఈ సూ తము నిత్యముగా నుగాగమమును విధించుచున్నది కాని యుకారాంత 

శబ్రములకు మాతము కొన్నిచోట్ల నుగాగమము రాకపోవుటయు. గలదు. 

కావున బాలవ్యాకరణముచే విధింపంబడిన నుగాగనుమునకు లోపంబు కొన్ని 

చోట్ల నగునని |పౌఢ వ్యాకర్త ాశయము. 

గోకులము(యొక్క  ఇల్లిలు = గోకులము నిల్లిలు అని సామానిక 

విభ క్రిలోపము వచ్చినపిమ్మట నుగాగమము వచ్చినచో నగును. నుగాగమము 

లోవించుటచే *గోకుల మిల్లిలు”” అని యయినది. 

బచ్చు(యొక్క ఓ ఇలు. విభ క్రి, నుగాగమలోవములు వచ్చి “బచ్చిలు”' 

అయినది, ““బచ్చునిల్లు”*' కాలేదు. శిరసు(యొక్క) - అందము. నిభ కి నుగా 

గమభలోపములు వచ్చిన “శిరసందము'' అయెను, “శిరసనునందము'' కాళేదు. 



త త్వబోధినీన్వాఖ్య ట్రీ? 

భాల వ్యాకరణము విధించిన నుగాగమంబునకు లోపము విధించుట 

కం-కు “నుగామంబు గానంబడదు”” అని సూతించిన బాగుండును. 

ఇందే (౬వ సూతమున) “చతపలకు సదవలు గానంబడవు*ఇత్యాదిక 
మశేగదా రచింపబడినది అటనక నుగామమునకు లోపము విధించుళుచేత 

ముందుగా నుగాగమమును బాలవ్యాకరణముచేతం జేసి యీ స్యూతముబే 
లోపమును జేయవలయును. అక్కర లేనిదానికి. (బాపప్తినిచెప్పి పిమ్మళు నిషషే 

ధించుట నిరరకము. ఇయ్యది [పకియాగౌరవము. కావున సూతమున నుగా 

గమము గానంబడదని చెప్పుట యుచితము _ ఇందలిమొడటి యుదాహరణమున 

గోకులము అనునది [ప్రధమాంతమే యనియు. దలంపవచ్చును. షష్షీసమాప 

ఘటితమగు షష్ట్యంత మనుకొననక్కరలేదు. ఇల్లిలు దప్పకుండ లక్షీ పతి 

గోకులము గుమ్మరున్ *' అని, గోకులము అనుళానిని (గుమ్మురున్ అను 

[కియలోవి శన్వయింపవచ్చును. కావున వియ్యది దీని కుదాహరణముగా 

నిచ్చుట సరిగాదు. మిగిలిన రెండుడాహరజణముబలును నాధునికములు. 

సూ, పూ పూవు. ౧౧ 

అసమవమాూాసంబునం బూశబ్దము పూవుశబముయొక్క- పర్యాయము 

గె గానంబడియెిడినని యుద నై 

ఉ. *ఎ.గీ. కాలకంతుని! కిరసుపూ గగవ గంగిశకారీ.౧ ఆ.౨ 

వ్యా॥ “మం అను శబ్దము వేరొకటి పూవు అను నర్చమునం గలదని 

సూశార్గము. పూరమ్మ మున్నగు సమాసములంచేెకాక యసమాసమునందడును, 

“పూ” అమనది పూవు అను నర్షమున ,పయోగములందు: గానవచ్చుటచేత 
నియ్యది లు ప్రశేషముకాదనియుం (బ త్యేక్కపయోగయోగ్యవమగు స్వతంత 

వద మేయనియు వివరణ తాత్పర్యము. 

“త విసు పూి*అను శ్రీనాధ పయోగమున “క్రూ? అని పుష్పార్దకమునకు 

[బయోగముకానవచ్చుచున్నది. ఇది సమాసపూర్వభాగముకాదు. కనుక పూవు 

శ బములోని లుప్తశేషమనుటకు వీలుకాదు. అని యుదాహరణాశయము, 

బాలవ్యాకరణమున “సమాసంబునం బాతాదుల తొలియచ్చుమోది 

వర్ణంబుల కెల్ల బోపంబు బహుళంబుగానగుి' నను సూతమునుదాహరణము 

లలో పూపు + రెమ్మ = పూరెమ్మ అని యుదాహరించుకుచేళ శ బాయిలు"? 
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ఇత్యాధులందువలెనే పూవు అను పదములో “పూ అనునది లు ప్రశేష మని 

తలంపంబడినది. కాని అట్లు తలంపనక్కర లేదు. పూవు అను పదమువలెనే 

“పూ” అని వేరొకపదము లోకమున, గానవచ్చుచున్నది. అట్టి పూ బ్రమునకు 

రెమ్మ అను పదముతో సమాసముచెప్పిన పూరెమ్మ అని యగును. పూశెమ్మ 

అనుదాని సిద్దికె పాతాదులలో పూవు పదమును జేగ్చనక్కర లేదని యీతని 

యాశయము. 

[(పౌఢవ్యాకర్త యసమాసమున “హూ శబ్దము గానవచ్చుచున్నదని 

వివరణమునం జెప్పి “ళిరసు పూ అని యుడాహరించెను కాని యీ కాళీ 

ఖండ పద్యభాగమునను అసమాసమునందు పూశబ్రము కానరాలేదు. ‘శిరసు 

పూ” అనునదియు సమానమే. కాని పూరెమ్మ మున్నగువానియందుపలె 

సమాసపూర్వభాగమున మా|తముకాదు. అందుచే నితని వివరణమున '“అసమా 

సంబునన్ '' అనుడానికి *“ిసమాసే తరస్తలములందు"' అని యర్లముేో సేయక 

“సమాసపూర్వభాగము కానిచోటను'' అన యర్షమును జప్పికొనవలయును= 

మతియు నిచట (పాతదియగునిల్లు “ పొయిలు"” అయినశే . శిరసు 
పూవగు గగనగంగ *లిరసుపూ గగనగంగి' యయ్యును. ఇచ్చటను ఉహూ" 

అనునది సమాసపూర్వభాగముననే కానవచ్చుచున్నది. ఇదియు పూవుశబ్దము 
లోని లు పశేషమే అనియు. దలంపవచ్చును. అప్పుడీసూ త మనా వశ్యకము. 
ఉదాహరణమును సరియయినది కాజాలదు 

ఈ కార్యము లాచ్చికముల'కే వచ్చుననియు6 దలంపరాదు. బాల 

వ్యాకర్త యట్లుచెప్పలేదు. కెంధూళి మున్నగునవి తత్సనుఘుటితములును గలవు, 

సూతమునందలి బహుళపదబలముచే నెనను దత్సమపద ఘటితస్తలము 
లందీ కార్యము. జేయవచ్చును. ఉత్తరపద మెట్టిదయినను లోపస్టానమగు 
'పూర్వపదముమా[తము నాచ్చికమయియుండినం జాలును. బాలవ్యాకర్త 
యాశయ మట్టి చేయని యీతండును ముందుసూతమున వివరించుచున్నాడు. 

సస సూ. సమాసమందు( దతృ్పమంబు పరంబగునపుడును నుగాగమా 
దులు గానంబడియెడి. ౧-౨ 

ఉ,. “ముంగోపముి”, *వింజూరము మొ] (వెల్ల + చామరము) 
సంధియందు వర్ల వికారము. (చా. సమా. ఫ,?౭ సూ.) 
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వ్యా॥ బాలవ్యాకరణమున “ససూసంబునం |బాడాదులి' ఇత్యాది 

సూ[తమున కిచ్చిన యుదాహరణములలో దత్సమపదములుకానరాకుండుటచే 

నాచ్చిక పదములు పరంబులగునపుడె యీ లోప నుగాగమాదులు వచ్చునని 

యూాత(డు తలంచినట్లు భాసించుచున్నది. కాని పయోగములుచూడ( దత్సమ 

పదములు సమాసమున ను తరపదము లగునప్పుడును నిక్కార్యములు రావచ్చు 

నని యీతండు చెప్పుచున్నాడు బాల వ్యాక ర్త కిట్టి యభిపాయముగలదని 

పూర్వసూ్మూత వ్యాఖ్యానమున వివరించితిని. బాలవ్యాకర్త “కఇంధూళి" 

ఇత్యాది | పయోగంబులునుం గలవని నుడివి యట్లివానిని నిరసింప లేదు. 

ఆకారణముచే త బాలవ్యాక ర్ర తత్సమపదంబు పరంబగునప్పుడును నీ 

కార్యములు వచ్చునని యభ్మిప్రాయపడినట్లు స్పష్టమే. దానిన యితడీ 

నూత్రమున వివరించెను. ముందు 4 కోపము = ముంగోపము. తొలియచ్చు 

మిది వర్ణములకు లోపమువచ్చిన “ము” మిగులును. నుగాగమ [ధుతకార్య 

ములు రా, ముంగోప మయ్యెను. సమాసము ఇవ. సూతమనగా( “*(గొత్తాదులు 

లుప్తశేషంబులు 'దేశ్యంబులతోడం బలె దత్సమంబుతోడం గొన్నియెడల. 

గర్జాధారయంబగు''నను సూతముచేత( దత్సమములతో సమాసము వచ్చిన 

గొతాదులలోనివే యీ రెండును నని భావము. ఆ సూత మనా వశ్యక 

మనియు వివరణ(పాయమనియు తద్ద ట్రమున. 'జప్పంబడును. వెల్ల యను 

పదమునకు *“*విం*ి అనునది సంధియందు వర్ష వికార మని (వాయుచున్నాడు, 

(చూ.శ ర.) అట్టి దెచ్చటను బాల వ్యాక ర్తగాని, యూతండు గాని విధించి 

యుండలేదు. ఈ వర్గవికార మెట్లువచ్చునని తలంచెనో సూచింప లేదు. అంద 

దుకు (పభృతియని భావింపవలయునుగాబోలును. పాతాదిసూ[తమునందలి 

బహుళగ 9హణ ముచే త గింందు శబ్లశెష మునకు దీరము వచ్చినట్లు వెల్ల శబ్లశేష 

మున నికారముంగూడ వచ్చెసని తలంచుట యుచితము. 

కన్ అను పదమువలె మున్ అనునదియు నొకపదముగలదు. మున్ను, 

మును, మున్ అనునవి సమానార్థక ములు, 

అట్టి పదమునందలి నకారమునకు( “గోపముోో' అను పదము వరమగు 

నపుడు దు9తకార్యములురా౯గా ముంగోపము, మున్లోపము అను రూపములు 

సిద్ధించును; కావృన నీపద మిచ్చట ననుజాహార్యము, థీం జామధ మనునటి 
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[పాతాదిసూూతముచెతన నిద్దించును. ఈ సూతంము కేవలము పా9డాది 

సూతీమునకు వివరణపాగయ మనవలయును. 

బాలవ్యాక ర్త పాిణాదిసమాసములలో తత్సమపదముల నుడాహరింప 
కుండుట చే నట్రిచోట్ల నీ లోప ను గాగమాదులు రావని తలంచెనని పౌరిఢ 

వ్యాక యఖిపాం్యయపడి యీ సూతము (వాసెను కనుకనే ““కొతాదులు 

లు పశేషంబులు” ఇత్యాది (సమాస ౭వ స్తూ సూత9ము'చే మజల సమాస 

మును విధించుకొ నెను. ఈ సూత్రము సమాసమునెనను విధింపనక్కర లేదు. 
బాల వ్యాకరణ సమాసపరిచ్చేదము. సూతిముచేం గర్భధారయ సమాస 
మెట్టును బాం పించుచున్నది. 

నూ. అను కొను లోనగు ధాతుజవి శేషణముల యఎత్యోకారమునకు 
హల్లు పరంబగునపుడు లోపంబు వై కల్పికంబు. ౧౩ 

&. “గరి వజమన్నురంబు” ఖార. సభా. ఆ ౧౭౨. “జడి 

గొన్ కోర్కుల నింతి తాను మగవేషంబూని స సత్య. 3 ఆ. ౧౦౫. 

“తాడుపింటివాండు చన్ తోవ జోకి ఆము.౬ ఆ,౭౮. 

వ్యా॥ అను, కొను, చను, మున్నగు నువర్ణాంత భాతుజ విశేషణముల 

చివరనున్న యుకారమునకు హల్లు పరంబుకతడు వికల్పముగా లోపము 

వచ్చునని సూత9శాత్పర్యము జడిగొను +. కోర్కులు. ఉకారలోపమురాంగా 

జడిగౌన్కోర్కులు. అను = పురంబు = అన్నురంబు. చను  తో9వ = చస్తాప. 

ఈ నువర్గము ఆగమాద్యాత్యకము కాకపోవుటచే దుYతముకాదనియు నక్కా 

రణముస . ““ దుంతస్వరంబున కేని” ఇత్యాది బా॥సూ॥బే॥ నుకారము లోపింప 

దనియు నాశయము. కాని (బా॥ ప॥పం౬॥సూ) ో"పదాంతంబులరి యసం 

యు క్రంబులయిని' నిత్యాది సూతముచే నుగారము లోవించును. సమాసము 

నందు హూర్యషదముగానున్న  ధాతుజవిశిషణమునందలి నుకారముగూడ 

పదాంతాసంయు క్త నువర్ణమగుMలో నాటంక మేదియునులేడు. సమాస 
మందున్న నుకారముల కీ విధి వ ర్రింపదని బాలవ్యాకర్త 'చెప్పియుండ లేదు. 

కావున నీ నూత) మనావశ్యకము. 

ఈ యుత్వలోవము వెకల్చికము కోవున రానీపక్షమున “అను వృురంబుో 

“జడిగొనుకోర్కులు'' అనియు నుండును; 
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నూ. నెన్నడానులగ్ నెలీ దగు. ౧౪ 

నెన్నుడ. నెన్నడుము. బ్రత్యాదులందు నెటి శబ్దము పూర్వ 

పదంబుగా నుండుట యు_క్తవుగునని యర్థము. నెటు పూస్ష్రాస్థకము, 

సెజ్ రమ్యార్ల కము. 
యఖ 

వా॥ బాల వ్యాకరణమున సంధి ౩౯ “నూ నెజ  నడుము= నెన్న 

డుము అని యుదాహరింపంబడెను. కాని నెన్నడుము మున్నగుచోట: బూర్వ 

పదను “'నెజ'” అనునదికాదనియు, “నెజీి* అనునదియనియు నీతని యాశ 

యము. నెణ అను పదమునకు. బూ రమని యర్లము కావున నది సందర్భాను 

గుణముగా నుండదు. నెజి అనునది రమ్యార్థకము గావున సరిపడును. నెన్న 

డుముజజరమ్యమైన నడుము, నెన్నడ = రమ్యమగు నడక యని కాత్పర్యము. 

పల నూ. కొన్ని యడల నవర్హ్య ౦బు పరంబగునపుడు పూర్వ పదాంశక్య 

డకారంబు నకారం బగు, ౧౫ 

ఉ. రెన్నాళ్లు. “క. పదిదినము లై దు[పొద్దుల్కు పదపడి 
శెన్నాళ్లు నొక్క-పగలున్ శేయున్; భార. ఆది. ౧ ఆ ౬౮. మూ 

న్నాళ్ళు. “ఏ గీ వెజుంగు మాసిన మూూన్నాళ్ళు సిస్తతోడం బప 

విలోకనమూార్లంబు పరిహరించి; కాశీ ౨ ఆ. ౭౨. వేన్నీళ్ళు. “తే, 

ఏళ్ల సిళుల నొండె వేన్నేళ్ళనొం డెం గడుగ జాతం దోమిననాండెం గలుగు 

శుద్ది. మార్క... 3౩ఆ, ౨౫౦౮. 

వ్యా॥ రెండుపదముల సమేళనమునం బూర్యప దము చివర డకారంబుండ్తి 

రండవ పదము మొదట నకారం బుండె నేని యాడకారము కొన్నిచోట్ల నకార 

మగునని సూతార్గము. "రెండు ష నాళ్ళు. ఇచ్చుట డకారంబు నక 'రముగా 

మారి, రెన్ నాళ్ళు జ రెన్నాళ్ళు అని అయినది. 

ఈ యుదాహారణములలో డకార మంతమునలేదు. ఉపధగానున్నది. 

అందుచే, జివరనున్న యచ్చుతో(గూడిన డకారమును (గహొంఫవలయును, 

అనగా చివరి యక్షరమని (గపహొంపవలయునేగాని వర్గమని తలంపరాదు. 

అక్షరమనగా నచ్చును దాని కత్తీయుండు వొల్లులును. రెండు అమచోట “రె 

6 



43 వ్రాఢ వ్యాకరణము 

ఒక యక్షరము “ండు* మరియొక యక్షరము, ఇందు రెండవ యక్షరమనగా 

“ండు'' అనునది యగును. దానికి బదులుగా “న్” అనునదివచ్చి న్? 

అయి ఉ త్తరపదనుతోంగలిసి “రెన్నాళ్లు"'అని యగును. అనునాసికము కొన్ని 

చోట్ల. బూర్యాచ్చునకును, గొన్నిచోట్ల. బరాచ్చునకు నంగముగా నుండును. 

పరాచ్చుతో సంబంధించి యుండుటయే తజచుగా6 గానవచ్చుచున్నది. 

కనుకనే [పాసాక్టరమునకు పూర్వమున ననుస్వారమున్నచో. (బాసస్టలమున 
నంతటను ననుస్వార ముండవలయునను నియమము పొటింప6 బడుచున్నది. 

అట్టి చోట్ల బూర్వాచ్చునకు సంబంధించినదే యనుకొనినచో [పాసనియమ 

ముతో దీనికి సంబంధము లేకయేపోవును. “పూర్వస్యపరస్యవా అంగంభవతి” 

అని. (పాతశాఖ్యము (చూ. చిం. వి. ప్ర 

ఇకే మూడు + నాళ్ళు ౬ మూన్నాళ్ళు. వేడీ + నీళ్ళు = వేన్నిళ్ళు. 

ఈ పదములలో వ్యవహారమున రెణ్లాళ్ళు. మూళ్హాళ్ళు. వేళ్దీళ్ళు అని 

ణకారము వినవచ్చుచున్నది. కాని నకారము వినంబడలేదు. మూర్ల స్టానిక 

మగు డకారమునకు వచ్చు నా దేశము మూర్షన్యమగు ణకారమగుటయే స్వాభా 

వికముగాని దంత్యమగుట సరికాదు. కావున నీ సూ తమున “డకారము ణకా 

రంబగు”నని సూత్రొంచుట యుచితము. అప్పు డీణకారసంయోగముబే రెండవ 

పదము మొదటినున్న నకారముగూడ మూర్దన్యముగా మారి “వేణ్జీళ్ళు'" అని 
యగును. కావున నట్లును విధించుట యుచితము. వేదా నాళ్లు ఇత్యాదులందు 

మూర్ణన్యమగు ళకారమునకు దంత్యలకారముతో సంయోగమువలె నిచ్చటను 
మూర్గన్య ణకారమునకు దంత్యనకారముతో సంయోగముండునని యెనను 

దలంపవచ్చును. పెరెండు స్టలములందును నుచ్చారణమున మూర్చన్యమే విన 

వచ్చుచుండును. 

సూ. హలవసానంబులు పరంబులగునప్ప డేమి శద్దముయొక్కు 

మికొరమునకు లోసంబు వెకల్పికంబు. కు 

ట్ “పెకీ శ్రాంతియే చెన్నలుంటోలున్; హారి. పూ. ఆ, 

౨క ౭, శవము గియ నుంజెదిదే?” భాగ, బా స్క_ం. ళోరి౮, 

వ్యా? '“ఏమి'యను శబ్దమునకు హల్లుపరమయినను, బరమందు వర్ణము 
భిక్భియును శేకున్గును ““మి”' అను నక్షరమునకు లోఫము వికల్పముగ నగును, 



త త్వబోధినీవ్యాఖ్య శ్రీశ్రీ 

(అవసానము పరంబగుట యనగా అక్షరము లెవ్వియు+* బరమందు లేకుండుట 

నీకేమి 4 |బాతియే == మికారము లోపించి నికేబాతియే అని యయ్యును. 

““శవము[కియనుండెదు, ఇదేమి'' అనుచోట వమిపదమునకు పరముగా వర్మ ము 

లేవియు లేవుకావున మివర్గమునకు లోపమువచ్చి * ఉం డెదిదే'*"అని యయ్యెను. 

సూ. షస్టీసమాసమందలి నిలల మీది యచ్చు లకు హల్లు పరం 

బగుచో. గొన్న్నియడల లోవంబు గానంబడియెడి శు 

ఊఉ, “ఛా. (పేతిన్ నూరెల నశ్వినసీసుతుల రా౭బెంపాందు 

నిం దున్వలన్” ఉ. రా ౨ ఆ. ౩౩. “తూ రజసీచర భాస్కర 
నిని చీింబవము (లుచుల్” రామూ. *ఆ ౭౫ అజ్ఞాసనాంక ముల్ పెంపు 

చం డా ౧అ ౧౮2. 

వ్యా॥ షష్టీతత్పురుష సమాసమున మొదటి పదము చివరనుండెడి 

ని, ల. అను వానిలోనంగల “ఇ” “అ” అను నచ్చులకు హల్లుపరమగునపుడు 
కొన్నిచోట్ల లోపము వచ్చుచుండును. ఇం[దునియొక్క 4 వలెన్ == సమాసము 
౩౮వ. సూ! చే వలె పరంబగుటబచే షష్టీవిభక్తి వచ్చెను. “సమాస విభ_్తికి 

లోపవపంబగు'' నను బా। వ్యా॥ సూ॥ చే'యొక్క లోపించును. పిమ్మట “నిఅను 

దానిలోని ఇకారమునకు ఈ సూ[తముచే లోపము--ఇం|దున్వలెన్ అని యగును. 

ఇక భాస్కరబింబముల యొక 4 రుచుల్ = భాస్కరబింబము[లుచుల్ 

అబ్దాస నాంకములయొక్క పెంపు = అబ్దాసనాంకముల్ పెంవు. వీనియంధు 

“ల” అను దానిలోని అకారమునకు లోపము. 

ఇది నూతన విషయము. ఈ విషయమును బాలవ్యాక ర్త చెఫ్పియుండ 

లేదు. ఇం|దుంబలెన్ అను పాఠమున ద్వితీయ వచ్చుటకు మార్షము లేదు. ఉప 

మేయము ద్వితీయాంతము కాదుగదా ? సమాస ౩౯ సూ. చే. [దుతము 

వచ్చుచో ఇందుడుంబలెన్ ఆని డువర్ణ్లకము వినవచ్చును. కావున నా పాఠము 

సీతారామాచార్య సమ్మ తముకాదు. “తూరెరజనీచర ... అనుచోట చింబములు 

రుచులను తూలెన్ == నింబములు కాంతులను విడచెన్. అని యన్వయిం-చుళకు 

యుచితము. “తూలు" ధాతువు తలగు అను ధాతువువలె నంతర్భావిత (పరణ 

మని (గహింపనగును, చూ, కి. ప. ౩౪౯ సూ] 
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సూ. మధ్యమపురుష మువర్ణకంబు న కచ్చుపరంబగునప్పుడును 

గొన్నియెడల లోపంబు చూపక్తైడి. ౧ల౮ా 

ఉ. ఆడిడె నీదు పందెము, కళా ౯ ఆ. ౧౧౬. “ధవచ్చి శ్తేప్పి 

తం బెద్ది శచెప్పనినన్”” మార్క- ౧ ఆ. ౧.౨౭, 

వ్యా॥ చూడుము మున్నగు పదములందలి మధ్యనుపురుష మువర్గకము 

నకు హలవసానంబులు పరంబులగునవుడు లోపము బాలవ్యాకర్ర చెప్పెను. 

(చూ; బాల సూ ౪౭ సంధి) అచ్చు పరమగునపుడు వ్యతి రేశార్హక మయినపు 

డును, ఆ|మేడితము పరమగునపుడును, దప్ప లోపము నాతడు చెప్పలేదు. 

చూడుమనియె అనుచోట నచ్చుపరమగుటచే లోపము లేదనియు నాతడు 

చెప్పెను. కాని కొన్నిచోట నచ్చుపరమయినను లోపమువచ్చునని |పొఢ 

వ్యాక్రర్త సవరించుచున్నాడు. ఆడుము  ఇచె == మువర్లకలోపము. ఉత్వనంధి 

'“ఆడిదె”' చెప్పుము  అనినన్ == చెప్పనినన్. 

(“ఆడిత నీదుపందెము" అనియే సరియగు పొఠము అకు చెప్పనినన్ 

అనుచోట 'చెప్పనినున్ అనునదియే సరియగు పాఠము. కానిచో యతిభంగ 

మగును. భవచ్చి త్తెప్పితంబెద్లిచె, ప్పునినున్ సంతత సత్యపాలనునిగా6 బుణ్యుం 
అనాది టు 

డుకా. జూచితిన్ అను పద్యమున *“పు'” అనునది యతివర్ణముగదా అని సుణో 

దిని. ఈ సూతము బాల వ్యాకరణమునకు వివరణము, 

సూ. ధ్వన్యనుకరణ శబ్దముల కనుధాతువు పరంబగుచో( గొన్ని 

యెడల ముగాగమం బగు, గాకా 

ఆ, కనకనమను. రామా. ౬ ఆ, “సలసలమను, పాండు. ౫ 

ఆ, ౨0౦0౭2 మె. 

వ్యా॥ కొన్ని ధ్వనుల స్వరూపము నక్షరములతో ననుకరించుటగలదు. 

““కనకనలాడు నిప్పులు” ““సలసలమరగు నీరు" ఇట్లి వి (పసిద్దములు. కాని 

యిట్టి శబ్దముల ననుకరించు నప్పు డెక్కాకచో “అను” ధాతుజరూప మాశబ్ద 

ములకు బరమగుచుండును. అట్టిచో వాని కనుధాతువు పరమగునపుడు ముగాగ 

నుము కొన్ని చోట్ల చేరును, 



తత్త్వ బోధి సీ వ్యాఖ్య తీసీ 

కనకన =. అను == ముగాగమముచేరి కనకనమను అనియగును. ఇమే 
సలసల అను = సలసలమను. ముగాగమమనగా మకారమనియేగాని “ము 

అనునదని తలంసరాదు అట్లయినచో ఆగమము చేరిన పిమ్మట ఉత్వసంధి 

కూడ6 జేయవలసివచ్చును (ప్యకిటూగెరవమేర్చుడును. కనుక ఉకార ముళ్చా 

రణార్గక మనియు కకార మిద్వర్ల మనియు. చెలియ (దగును, 

సూ. ధ్వన్యను కరణశబఎబులు ద్విరు కంబుల యగు, 20 
(టల ఆం జాలి 

గడగడ. వడవడ. తళతళ, విళపెళ. ము 

వ్యా॥ పూర్వసూూత వ్యాఖ్యానమునం జెప్పినట్టి ధ్వన్యనుకరణ స్వరూప 
ములగు శేబములు రెండుసారులుచ్చరింప(బడినవియే “యగుచుండును. గడి! 

అను ధ్వన్యనుకరణశబ్రము ద్విరు క్ర కమయి *్*గడగడలాడెన్ *” ఇత్యాది రీతిని 

[(బయోగింపంబడును ఒక్కుసారిమాతము పలుకంబడి గడ, వడ, అని (పయో 

గింపంబడవు అని తాత్పర్యము. గడగడ ఇత్యాదు లుదాహరణములు. 

ఆలోచింప(గా ధ్వన్యనుకరణశ బములును గొన్నిచోట నద్విరు క్తములు 

కానవచ్చుచున్నవి. “*రిప్పుమని యెొగరెను””, “తటాలునన్నెగసె” మున్నగునవి 

సుపసిద్దములుగదా! 
ళా 

కావున సూతమున “ధ్వన్యనుకరణశబ్రంబులు ద్విరుక్తంబులు నగు” 

నని రచింపంబడుట యుచితము. (ఈయది బాలవ్యాకరణాను క్షమగు నూతన 

విషయము ఇట్లనుట చే ధ్వన్యనుకరణశబ్ద్లము లెప్పుడును ద్విరుక్తములయి 

యుండునను నభిపాయము సరికాదని తెలియ6దగును, 

సూ. ఇయ్యవి [క్రియావ్యవహితంబులు నగు. ౨౧ 

ఈ. “వడవడ జముదగ్నిసూతి వడంకెన్”” రామా.రఆ.౧రోం. 

వ్యా॥ ఇయ్యవి = పూర్వో క్రములగు వడవడ మున్నగు ధ్వన్యనుకరణ 

శబ్రములు; [కియావ్యవపాతంబులు == |కియాపదమునకు దూరముగానున్న వి. 

sia [(కియాపదమునకు. (బక్క నేయుండక మజికొన్ని పదములతో వ్యవధా 

నము గలవియును నగును. 

ధ్వన్యనుకరణశ బ్దము లెప్పుడును నొకపనిలోని తీరునే చెప్పును. ఆ కార 

ఇముచే నవి క్రియావిశేషణములే తప్పక కావలయును, వీనికి విశేష్యముగా 
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“అను ధాతువు తజచు [పయోగింపంబడుముండును. కొన్నిచోట్ల నితర ధాతు 

వులును విశేష్యములుగా6 [బయోగింపంబడవచ్చును. అనుధాతువు విశేష్యమగు 

నపుడు వేరొక [కియాపద ముండవలయునను నియమమును లేదు. సలసఆమను 

నీరు కనకనమను నిప్పులు. మున్నగుచోట్ల ననుధాతువుమాూ[తమే [పయోగింపథ( 

బడెను ఇతరదాతువులును *గడగడలా దెన్ , తళతళ మెరసెన్” మున్నగుచోట్ల 

విశేష్యములుగా6 | బయోగింపంబడుచున్నవి. ఇటు ఇతరథధాతువులకు విశేషణము 

లగునవ్వుడు తజచుగా విశేష్యములగు [కియాపదముల కవ్యవపొతములుగనే 

యో ధ్వన్యనుకర ణశ బములు రానవచ్చు చుండుటచే( గొన్నిచోట్ల వ్యవహి తములు 

గను నుండవచ్చునని యో సూ తమున. జెప్పుచున్నాడు. 

ఉ॥ జమదగ్ని సూతి అనుపదము వడవడ-వడ కెన్ అనురెండు పదము 

లకును వ్యవధానమును గల్పించెను. సూూతమునందలి సముచ్చయార్థక ''నువర్ణ"' 
ముచే నవ్యవధానమును నిద్దించు చున్నది. 

ఆలోచింప నీ సూత మనావశ్యకము. “తెను(గున నేక వాక్యంబున నొకా 

నొక్కండు తక్క సర్వపదంబులును (గ్ర మనిరపేక్టంబుగ 6 (బయోగింపంజను”' 

నను బాలవ్యాకరణ సూతముచేతనే యీ వ్యవభానము సిద్దించు చున్నది. 

ఏని ప్రభృతి శబ్లంబులకు గి"న్నింటికిమా తము నియమా పెక్షగలదని యూతండు 

చెప్పెను. కియావిశేషణముల కెటి నియమమును లేదనియు య థస్ట్రముగా. 

[బయోగింప6 జనుననియు, తాతని “చల్ల గా గాలి వీచెను**”, “వీచను గాలి 

చల్లగా” నిత్యాద్యుదాహరణములం బట్టి స్పష్ట్ర మే. ధ్వన్యనుకరణశ బములును 

(కియావిశేషణములే. ఆ కారణముచే వీనికిని య భేసష్టముగా, [బయోగము 

సిద్దించుచు నేయున్నది. ఎచ్చట నేని |బయోగ్యక్రమము నియతముగా నుండెనేని 

ఏని పభృతిగణహారముచేతనే వానిని సొధించుకొనవచ్చును. కావున నీ 

సూ తము ““ఏకవాక్యంబునందు'' అను బాలవ్యాకరణ సూతమునకు వివరణ 

(పాయయమే! 

సూ, [పాసంబున మకారంబు పరంబగుచో (దచుతంబునకు మకారా 

దేశం బగు ౨౨ 

ఉ. “కను గని లకాంతములకు మొ నస భార.ఆది?ఆ.౧౩ ౭ 

మత్త. వృష్టింజేసె ము శ్రహోనది డీర్ణి కా సరనీనదంబులు నిండంాన్, 

అక ౩9 అ, ౧౧౩, 
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వ్యా [(దుతమునకు( (బాసస్తలమున మమకారము పరమగుచో మకార మా 

"దేశముగావచ్చును. ఉ॥ లతాంతములకును + మొనసి-[దుతముసకు మకారా 

దేశము. లతాంతములకుమ్మునని ఇచ్చట “కమ్మని”! అనుచోటి మకారద్వయ 

మునకు మితముగా మకారద్వయ ముండవలసిన |ప్రాసస్తలముననే “మొ” 
అను నక్షరమును, [దుతమునుగూడ నున్నవి. ఆహేతువుచే |దుతము “మ్” అని 
మారినది. ఇక్షు చేసెను 1. మహానది == చెసెమ్మహానది ఇదియును ప్రాసస్టల మే, 

ఈ విషయము బాలవ్యాకర్త 'చెప్ప లేదు ఇయ్యది యావశ్యకమగు 

విధానమే ఇదిలేనిచో నిందలి యుదాహరణ స్టలములు వేరొక మార్గమున సరి 

పడవు. “కేచి ద్వదం త్యభిన్నత్వ మనుస్వార మళారయోః'*'అను నధర్వణకారిక 

కురాహరణముగానహూబలపండితు(డు “కమ్మని, '"” అనుదానిని చూపెను. 

కాని బాల వ్యాకరణముచే మకారము పరమగునపుడు దుత మనుస్వార మగు 

తుయును లేదు. 

ఈ సూ[తము మకారమును నిత్యముగా విధించుచున్నది. అట్లయిన 

“న్మ” అనునది [పాసస్టలమున నుండవలసిన చోట్లంగూడ నీ స్తూత్రముచే 
మకారాదేశమువచ్చును. అప్పుడు |పాసభంగ మగును. కావున నీ మకారాడేశ 

మును వికల్పముగనే విధింపవలయును. 

సూతమునం “బాసంబున'' ననుమాటయు ననావశ్యకము. పాస 

స్థలమున మార్చ్పరానివయుండుటచేం గానవచ్చుచున్నవి. ఇతరస్టలములందు 

పరిశోధకులు విరోధము లేకుండుటచే మార్చియుందురు. కాని యను[పాసాది 

శబ్దాలంకారస్టలములందును నీ మకారా దేశమువచ్చుట యుగీకరింపనగును. 

ఇందు [ధుతమునంగల యుకారమునకు లోపముంజేసి పిమ్మట మకారా 

దేశము చేయుట కొందణ కభిమతము. కాని యుగారలోప మనావశ్యకము, 

“ను అను దానికి మకారాదేశము చేసినను రూపము సిద్దించును. ఉత్వ 

లోపము ముందుగాంజేయుట (ప్రక్రియాగారవమగుట యేకాక నిరర్ణక ము: = 

సూ, ఆమేడితంబు పరంబగునప్పుడు కృత పహ్రూస్వంబునకొ 
దీర్హంబగు, బలీ 

ఉ. లేభెము ణి పోపొమ్బు, Et) 



సో స్త 

వ్యా॥ ద్విరు క్షంబున. బరరూపము “'“ఆ|మెడిత”' మనయిుదును. వ్యాక 

రణ సూూతముచే దీర్చము (హస్వముగా మారినది కృత హాస్య మన6బదును,. 

కొన్నియెడలం ద్వరిణానాదరార్థంబుల "రంటను నగు, (శబ.౧౧౩) ఆద 

శ ds Une He = రార్టంబునం ద్విరు క్రి యగు (శబ్ద ౧౧౧ సూ ) మున్నగు సు [(తములచే. గొన్ని 

పదములు ద్విర్తుక్తము లగును అట్రివోట ద్వితీయరూపము పరమగునపుడు 
మొదటి రూపములోని కృత హస్వమునకు దీఠరము వచ్చునని తాత్పర్యము. 

we) 

లెమ్ము, పొమ్తు అనునవి శబం౧ ౩ సూ॥ చె॥ ద్విరు క్తములయి “లెమ్ము 

లెమ్లు”, “పాము పామ్లు”' అని యగును. బాల సంధి ఆ౪గా సూ॥చే పూర్వ 

పదము నందలి మువర్ణ్లకమునకు లోపమువచ్చి అలలెమ్ము పొపామ్ము. అని 
యగును. అప్పు డిసూతముచే లె. పొ. అనువానికి దీర్ధ మువచ్చి లేతెముు, 

పోపామ్ము అని యగును, 

లేచు ధాతువునకును మధ్యమపురుష మువర్ణము పరమగునపుడు పిలుచు 

"మొదలగు వానికి ముత్తు పరంబగునపుడు కడవాయి బహుళంబుగా లోవీంచు 

(బాల. క్రియ ౧౦౧ సూ నను సూతముచే “*చు*'లోపము ముజ్జుపరం బగు 

నపుడు దీర్భ ంబునకు (హస్వంబును, మువర్గకంబునకు మాముడియు నగు (బా, 

శ. ఒం సూ నను సూతముచే (హస్వద్విత్వములును రాంగా లెమ్ము అని 
యయ్యు'ను. ఇక పోవు ధాతునునకు మధ్యమ మువర్ణకము పరమగునపుడు 

పశివునకు ధుజుత్తులు ముజ్జం బరంబగునవుడు వు లోపంబుం బొదపదలునువి 
భాషనగు (బా. EZ ౯ ౮సూూనను సూ తముచే వులోపంబువచ్చును. (హొన్వ 

ద్విత్వములు రాగా పొమ్ము అనియయ్యెను. కుమారటదేవ పండితీయమున నీ 

సూత మనావశ్యకమని వాయుట సరికాదని బులుసువారు నిరూపించిరి, 
చూడ్యదగుసు 

త్వరిశొద్యర్ణంబులందు (ప్మకియాపస్టయం దె భాతువునకు ద్విత్వము 

రాగో లే ముులే[ ము అని యుండగా పూర్వరూపమునందలి మువర్షకము 
నకు “'ఆ(మేడితంబు పరంబగునపుడు" ఇత్యాది సూత్రముచే లోపము రాయగా 
“లెలెమ్లు"' అని యగును, మువర్గకము లోవించుటచే (హన్వము “లే” అను 
దానికి రాలేడు. అని చెప్పిన నీ సూత మనావశ్యక మనవచ్చును, 

ఇది సం థి పకిచ్మేద ము, 



శబ్బపరిచ్చెదము 

(పాతిపదికములను శబ్లములని పైఢ వ్యాక ర్త యుద్రేకించుచున్నా.డు. 

బాలవ్యాకరణమున6 (బాతిపదికలు తత్సమములనియు నాచ్చికములనియు 

రెండు తెగలుగా విభజింపంబడెను. ఆ రెండుపరిచ్చే =: ములలోని శి బ్రములను 

గూర్చియు నీ వరిచ్చెాదమున జవ్పంబడును. అటి [పాతివదికములను నామము 

లనుటు యాం|ధ వ్యాకరణ సం|పదాయము. ““వాత్రిపదికం హా నామ,” అని 

చింళానుణిసూ తము సంసృతవై యూకరణులును పాతిపదికములను నామ 

ములని వ్యవహరించిరి. అందు నామవిశేషములగు సర్వాదులను సర్వనా మము 

లనియు నితరములను నామములనియు నీతని వ్యవహారము. తత్పురుషవిశేష 

ములగు సమానాధికరణ సమాసములకు. గర్భ భారయ సంజ్ఞవలెనే నామవిశీష. 

ములగు సర్వాదులకు సర్వనామసంజ్ఞ వ్యవహరింపంబడెనని తలియనగును. 

ఈ రెండువిధము లైన శబ్ల్దములలో సర్వగామములను మున్తుందు. 'జప్పంగలండు. 

ఇచ్చట సర్వనామములను గూర్చి ముందుగా జెప్పంబడుటచే నామ (ప్రకరణ 

మని నిన్చేశించెను, నామములు సుపత్యయములతో (గూడియే [పయోగింప(బడు 

చుండును. 

౧ 

అయ్య, అన్న, అమ్ము; అక్క. మొదలగునవి విశేవ్యములు, 

తక్కినవి విశేవణములు. 

సూ శబ్దములు పిశేష్యములు పి శేషణములని ద్వివివంబులు, 

విశేషణ విశేష్యముల లక్షణముల ననంతరసూతమునం జెప్పును. సూత 

వీవరణములు స్పప్టైర్ధములు. తక్కినవి యనంగా బ్రాహ్మణుడు, పోవువాండు, 

మున్నగునవి ఏశేషణములని భావము. 

ఈ సూతము శబ్రములను విభాగము మా[తము చేయుచున్నది, ఇట్టి 

విభాగమునకు వ్యాకరణసూ తము లనావశ్యకము. విశేషణ విశేష్యముల లక్షణ 

ములను జెప్పుక యింకను గొంతయుపయోగించును గాని ఈ విభాగము 

నిరర్ధక ము, 

శో 

సూ. విశేష్యము నా విశేషణముచే( చెలువంబడు విశేషము కలది, 

విశేషణము నాజాత్యాది విశేషములను దెలుపునది. -2 
శై 
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వ్యా॥ జాత్యాది విశేషముణు - అనయగా జాతి, క్రియ, గుణము 
మున్నగునవి అట్టివి శేపములను "దెలియ6జేయు (బాహ్మణుందు, పోవు వా(డు, 

నల్లనివాడు, మున్నగునవి విశేవణము లనంబడును. 

(బాహ్ముణుండు అను శబ్లము (బాహ్మణత్వము, అను “జాతి యగు 

విశేషమును బోధించుచున్నది. పోవువాండు అను శబ్దము ““వోవ్రలు”' అను 

[కియయగు విశేషమును బోధించుచున్నది. నలనివాండు అను శబ్దము 

“నలుపు” అసు గుణమగు విశేషమును బోధించుచున్నది. ఇట్లిశ బములు 

జాత్యాదివిశేషముల బోధించు చుండుటం జేసి విశేషణము లనంబదును. 
శే 

గమనింపందగ్రవిషయ _ మింకొక్కటి గలదు. జాణ్యాదివిశేషములను 

"దెలియ: జేసినంతమా[తమున విశేషణములనరాదు. ఆవిశీష ములు కల్లి యున్నట్లు, 

ఆ శబ్దము బోధింపవలయును. ““బాహ్మణుండు”' అను శబ్దము ““బాహ్మణత్వ 

జాతిగలవాండు"” అను నర్జమును బోధించుచున్నదిగదా. కేవలము “బాహ్య 

ణ్యము”' అను శబ్రము జాతియనువిశేషమును జెప్పుచున్నను నయ్యది విశేషణ 

మనంబడదు. కావున “జాత్యాదివిశేషములతో6 గూడియున్నది అను నర్గము 

నిచ్చు శబ్లము విశేషణమనంబడును,. (బాహ్మణ్యముగలవా.డు; వైశీవుట్రగల 

వాడు, నలుపుగలవా:డు, అను రీతిని ఒకధర్భముగలవా:డు అని బోధించు 

శబ్దము విశేషణ మనంబడును, 

ఇవ్విథ మగు విశేషణముచే శోధింపంబడుచున్న జాత్యాదివిశేషము 

లెచ్చటనుండునో దానిని బో ధించుశబ్లము విశేష్యమన.బడును. సల్లనిగుట్ణము 

అనుచోట నల్లని అను విశేషణముచే బోధింపంబడుచున్న నలుపు అను విశే 

షముగలది గుజ్జము కనుక దానిని బోధించు గుజ్జము అను శబ్దము విశేష్య 

మయ్యెను. ఇట్లు "తలియనగును. 

ఈ సూ|తమున విశేష్యమును వివరించుటలో విశేషణము అను శబము 
% యలు 

చేరియున్నది. కావున ముందుగా విశేషణమును వివరించి పిమ్మట విశేష్యమును 

పీవరీించురు యు కము. 

ఇల్ల సూ. విశేషణము జాత్యాదిభేదంబులచే షడ్విధంబు ఆ 
అవీ _ జాత్మిపయు క్రవిశేషణము, [కియాపయు కవిశేషణము, గుణ 

[పయు క్షవీశేష ణము, (ద్రవ్యపయు క్షవిశేపణము, సంఖ్యా ప్రయు క్షవీశేష ణము, 

సంజ్ఞా పయు_క్లవిశేషణము, 



శబ్ద్బపరిచ్చేదము ర్] 
ది 

ఉక (0) జాతి పయు క్రవిశేషణమునకు -_-- (బాహ్మణుండు. 

(౨) క్రియా[పయు క్రవిశేషణమునకు _ పోపువాండు. 
(౩) గుణ[పయు క్రవిశేషణమునకు -- నల్రనివా(డు, 

(౪) (దవ్య[ప్రయు క్షవిశేషణమునకు --- ధనవంతుడు. 

(౫) సంఖ్యాపయు క్రవిశేషణమునకు -- ఒక్కండు. 
(౬) సంజ్ఞాపయు క్రవిశేషణమునకు --- 'దేవదత్తుండు. మొ॥ 
వ్యా॥ వెనుక. జెప్పుబడిన విశేషణము ఆజువిధములుగా నుండును. 

విశేవణముచే బోధింపంబడు విశేషములు ఆటుతెజంగుల నుండునుగావున 
విశేషణము అఆజుపిధవులు గలదని చెప్పంబడెను. 

జాతియనణా ననేక వ్యక్తులయందుండు ధర్మము. (బబాహ్మణత్వము 

ఒక్కవ్య క్రియందుంగాక అనేకులయం దుండును. కాన నది జాతి యగుచున్న ది. 

ఇమే వస్త్రము, పుస్తకము మున్నగునవియు జాతివాదకములు. చంద్రుండు 
మున్నగునవి ఒక్కవసువును బోధించునవగుఓచే జాతి వాచకములు కా6జాలవు. 

క్రియ అనగా పని. వచ్చుట, పోవుట ముష్నాగునవి. పోవువాండు 

అను విశేషణము (క్రియను బోధించుచుండుటం జేసి [కియ్యాపయు క్షవిశేష ణ 

మనంబడును. 

[(ద్రవ్యమన6గా నొకపఠార్లము ధనము, దండము, పుస్తకము మున్నగునవి 

(ద్రవ్యములు. ధనవంతుడు, దండి, వు సకవంతు(డు మున్నగునవి [ద్రవ్య 

[పయు క్షవిశేషణము లనంబడును. 

ఇచ్చుట దవ్యమనగా లోకమునంగల వాడుకనుబట్టి ధనమని యర్షము 

గాల దలంపరాదు. ధనవంతుడు అను నుదాహరణముగూడ ని (భాంతికి6 

దోడ్చడియుండవచ్చును. అట్లు డలంచినచో “దండి'' యను విశేషణము 

ఏజాతికిం జెందును. |దవ్యమనయ* సంస్కృతభాషలో ధనమని వాడుకయు 

కు, [ద్రవ్యమనలా జాతి గుణ, (కియా [పవృ త్రినిమి తకముకాని ఏ-3క 

వస్తువు అను నర్గముగూడ నాలంకారికా 'ది శా స్ర్రజ్ఞుల వ్యవహారనున నున్నది. 

చంచాదిశబ్లములు ఆ పక్షమున |దవ్యబో ధకములు. 

సంఖ్యయన(గా లెక్కించుట. దానికి సంబంధించు విశేషణము సంఖ్యా 

(యు శ్రవిశేష ణము. సంజ్ఞయనంగా, చేరు. "దేవదత్తుండు అనునది ఒకన్య క్తికి 

నామధేయము, 
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విశేషణముల ని టాణువిధములుగా సంస్కృతవె యాకరణులు విభజింవ 

లేదు శబ్రములయొక్క. శేదములను విశేష్యములు, విశేషణములు అని రెండు 

విధములుగా(గూడ తలంప లేదు అన్నిశబ్లములును వివక్షనుబట్టి విశేష్యములు 

గాని, విశేషణములుగాని సందగ్భ్సమునుబట్లి కావచ్చును ““బుద్దిమంతు (డగు 

కుమారుడు” ఇచ్చట కుమారుడు అనునది విశేష్యము. “దశరధుని కుమారు. 
డగు రాముడు ఇచ్చట “కుమారుడు” అనునది విశేషణము. ఇ టన్నిశబ్రము 
లును వివక్ష నుబట్టి విశేషణములును ని శేష్యములునుగూద. గావచ్చును. 

[పౌఢవ్యాక ర్రచేసిన విశేష్య విశేషణ విభాగము సరిపడుటయు. 

గష్టము. ఈతడు విజేష్యములుగా. జూపిన శబ్లములును నొక్కొక్కచో 
విశేషణము లుగా6 [బయోగింప (బడును. మాయమృయగు యశోద, మాయన్న 

యగు దేవడత్తు(డు ఇత్యాదులందు, అమ్మ; అన్న అనునవి విశేష్యములుగగాక 

విశేషణములుగనే వాడంబడినవి. విశేప అములుగా( జెప్పంబడిన దేవదత్తుడు 

విశేష్యముగా వాడబడినది వీరిమతమున యశోదయనునదియు విశేషణమే 

యైనను ఇచ్చట విశేష్యమే యయ్యును. దేవదత్తు(డు, యశోద, మున్నగు 

విశేషణములు ఇందలి ౮వ. సూూతముచే విశేష్యములయినం గావచ్చును. 

“వశేషణంబులు కొొన్నియెడల విశేవ లక్షకంబులగు- (౧౨ సూ అను 

సూతముచే విశేష్యలక్షకంబులయినం గావచ్చును కాని విశెషణములగుటకు 
[పౌఢ వ్యాకరణము అవకాశము నీయదు. కీడు, నల, మున్నగు తెలుగుశబ్లము 

లకు ౧౦వ, నూ[తముచే నుభయ ధర్భము లుండిన నుండవచ్చునుగాని పిత, 

(భాత మున్నగు తత్సమశ బ్దములు విజేషణములగుటకు మార్దముళేదుగడా | 

ఇంగీ షువ్యాకరణములందు భాషపషాభాగములు అనుపేర పదములను నామ 

వాచకములు, విశేషణములు, సర్వనామములు ఇత్యాదిపద్దతిని విభజించుట 

గలదు. ఆపద్దతిని జాచి వీరును శబ్దముల నిటు విభజించియుంధురు. 

ఇ6క విశేషణముల విభాగముగూడ. గొంత చర్చనీ యముగా నున్నది. 
సంజ్ఞావాచకములు సామాన్యముగా నిశేష్యములుగనే పయోగింపబడు 

చుండును (బాహ్ముణాదిజాతి [పయు కశ బములును జాలచోట విెకీష్యములు 

గనే వాడంబడును. [కియీ గుణ |దవ్య సంఖ్యా [పయు కో విశేషణములు 
తజచుగ విశేవణములే యగుచుండును. ఎచ్చట నెనను విశేమ్యము వేటుగాః 
బయోగింప(బడనిచో విశేవ్యలక్షకము లగుచుండును. 



పరిచ్చేదము ర్ర్రీ 

“ఒక్క ధనవంతుండు గలండు* ఇత్యాదులందు “'ఢననంతుండగు పురు 
మడు.” ఇత్యాదిరితి౨ వి శేమ్యలక్ష కము లగుచుండును శబ్లములను శాస్త్ర 

కారులు జాతి, గుణ, [క్ భయ్యా సంజ్ఞ లను నుపాధులను బట్టి చత ర్విధములుగా 

విభజించిరి. అట్టి విభాగము చాల నుచిత మెన ది 

వి -జీషణముల విభాగమున నీ నాలుగువిధములుగాక (జాతిగుణ [కియా 

సంజ్ఞలు) సంఖ్యాప9యు క్రములును, ద9వ్యప9యు కములును నధికములు. 

ఈ రెంటిలో సం; గూడ గుణమగుటచే గుణపరయు క్ర కములలో “నేకాదిశ బ్రములు 

చేరిపోవుననియు, దం వ్యప౦ంయు క్షవిజేషణము జాతివాచకములలో జేరిపోవు 

సనియు వారియ భి పాయము 

సూ సంక్యాపయు క్రవిశేషణ మేకాంతంబయి యమహద్విశేష్యక 

* తదంశాంతంబయి epee 

wen దంబు వా నాంకంబును, పూర్వపదంబు బహు 

వచనాంశంబునగు, g 

తదంశము=ఆ యుకటియు క్క భాగము. అనంగాం బాతికలోనగునది. 

ఈ. ఊెబ్బదియుొక్క_ రధము. రధములు డెబ్బదియొక్క-టి; రండు 

న్నర నూనిసి. మానుసులు కెండున్నర; రెండున్నరరూపాయ. రూపా 

యలు రెండున్నర ము 

వ్యా॥ నంఖ్యా[పయు క్ష్రవిశేషణము = సంఖ్యావాచకము అగు విశేవు 
ణము ఒకటి, రెండు మున్నగునవి. ఏకాంతంబు = బక అను సంఖ్య అంతము: 

నంగలదైయుండునది. అమహద్విశేష్యకము = అమహదర్దకశబ్రము విశేష్య 
ముగా గలది 

తదంశాంతంవయి = ఏకశబారముయొక్క భాగమును బోధించు అర, 

పాతిక మున్న గుళ బ్ఞములం తమున గల (రెండున్నర మున్న గురీతిని 

మహదమహాద్వి శేవ్యుకము = వ = ల ఏ్రచకముగాని యమహదడ్వాచకముగాని 

విశీవ్యముగాగలది. 

సమ స్తంబు = సమాసమున( జేరియున్నది మ్య స్తము= విడిగానున్నది, 

అనగా నమాసమునం జేరనిది, 



54 పైఢధవ్యాకరణము 

ఈ సూత్రమును నాలుగు వాక్యములుగా నీ కింందిరీతిని విడందీయనగును. 

(1) సంఖ్యా వయు_కృవిశెవణము వఏకాంతవుయి యమనుహద్వి 

శేవ్యకమయి సమ_స్తంబగచో విశేష్యంబు ఉ_త్తరపదంబును. నేక 
వచనాంతంబునగు, 

ఆ. డెబ్బదియొక్క_-రధము. 

ఇందు "డెబ్బదియొక్క అను సంఖ్యావి శేవణము ఏకశబ్రము అంతమున 

గలదియు, “రధము” అను నవపహద్వాచకము విజేష్యముగాం గలదియు 
సమాసనున6 (డిబ్బదియొక్కరథము అనునది సమానపదము జేరినదియు 

నగుచున్నది. ఆకారణముచే విశేమ్యమగు రధశబము సమానమున ను త్రరపద 
ముగను (రధము అని) ఏకవచనాంతముగను బ9యోగింపంబదెను. 

(2) సంఖ్యా పయు_క్తవిశేషణము వకాంతంబయి యమహద్వి 
శమ్యకమయ్యు వ్య_స్తంబగుచో ఏ శేప్యంబు పూర్యుపదంబును బహు 

వచనాంతంబునగు, 

ఈ. రధములు జెబ్బదియొక్క- టి, 

ఇందు సంఖ్యాపియు క్షవిశేషణమగు '““జెబ్బదియొక్కటి'*' అనునది ఏక 
శబ్ద మంతమునం గలదియు, రథములు అను నమహద్వాచకము విజేప్యముగా. 
గలదియు, వ్య స్తమును నయియున్నది. కనుక దాని విజేష్యమగు “రథములు” 
అను పదము పూర్వపదముగను బహువచనాంతముగను నున్నది. 

(క) సంఖ్యా_పయు_కృవిశేపషణము తదంశాంతంబయి. మహ 
దనుహద్వి శేష్యకమయ్యు, సమ_స్తంబగు-చో విశేవ్యం బు_త్తరపదంబు 

చేకవచనాంతంబు నగు. 

ఉ. “ోశెండున్నరమానిసి”, “శెండున్నరరూపాయ,”” 

వీనిలో “రెండున్నర” అను పదము లంశాగ్గకమగు “అర” అనునది 
యంతమునంగలవి ఈ సంఖ్యావిశేనణము “రెండున్నర మానిసి” అనుచోట 

మహద్వి జేపష్యకము. “రెండున్నర రూపొయ”* అనుచోట నమహద్విజేవ్యకము. 
ఇయ్యవి సమాసమునం జేరియుండుటచే విశేవ్యములగు మానిసి, రూపాయ 
అను పదములు సమాసమున ను తరపదములుగను “మానిసి, రూపాయ" అని 
యేకవచనాంతములుగను. బ9యోగింప(బడను. 



శబ్బపరిచ్చేదము న్్ 

(శ) సంఖ్యా! వయు_ కవిెేపణము తదంశొంతంబయి మహద 

మహద్వి శేష్యకమయ్యు వ్య_స్తంబగుచో విశేమ్యంబు పూర్వపదంబును 
బహువచనాంతంబు నగు. 

ఉదా. మానుసులు శెంకున్నర, రూపాయలు నెండున్నర, 

వీనిలో ““ రెండున్నర '” అను సంఖ్యా[పయు క్రవిశేహణము అంశార్లక మగు 

“ అర '” యనుపద మంతమునం: గలది ఇందు “మానుసులు రెండున్నర” 

అనునది మహద్విశేష్యకము రూపాయలు శెందుళ్నర అనుశది యమహా 
ద్వి శేహ్యకము. ఇచ్చుట వ్య సముగా నుగ్నందున విశేవ్యములగు మానుసులు, 

రూపాయలు అనునవి పూర్వపడంబులుగను బహువచతాంతంబులుగను నున్నవి. 

“విశేషణ విశేష్యములు లింగవచనవిఢక్తులందు సామ్యముగలవయి 

యుండవలయును” (చూ॥ బాల.,వ్యా కా 19 సూ అను నియమమును తప్పిన 

స్థల ముల నీ సూతముచే సనరించె 

““ఏక్రవాక్యంబునం దొకానాకండుతక్క సర్వపదములును [కమనిర పే 

క్షుంబుగా6 (బయోగింపంజను”*నను (బాల. వ్యా. కార.౩౭ సూ స్మూతముచే 

రథములు డెబ్బదియొక్కటి అనుచోట “డెబ్బదియొక్కటి రథములు అను 
పదముల పౌర్వాపర్యములు మారుచుండంగా నట్టిదానిని నివారించుటకు నీ 

సూ|తము రచింసబడను. 

ఈ సూ[తముచే విధింపంబడిన కార్యములు నిత్యములు. సూూతమున 

వైకల్పికములని చెప్పబడలేదు. ఆకారణముచే '""డెబ్బదియొక్కరధములు, 

రెండున్నర మానుసులు, రెండున్నర రూపాయలు అను రీత్రిని విశేష్యములకు 

ఘికహువచనము రారాదు కాని వ్యవహారమున నిట్లి బహువచనముగూడ సుప 

సిద్ధము, కావున సూతమున వికల్పశబ్దము చెర్చకపోవుట లోపమని 

(గహింపనగును. 

సూతము చివరియంశమున “ఉ త్తరపదంబును ఏకవచనాంతంబును'' 

అనునళ్షు ““పూర్వపదంబును బహువచనాంతంబును'' అని పూర్వపదంబును 

అనుచోట సముచ్చయార్లక నువర్షము లోపింపకయుండుట సమంజసము. అట్లు 

నువర్ణ మిచ్చట వినణబడుచుండెనేని రెండు వొక్యములును సమానరితి నర 

స్ఫూూరరి గల్టీంచుచు సరళముగానుండును, శాదేని పూర్వపదంబు అనునది 
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ఉ-ధ్రేశ్యకొటిలోం జేరి బహువచనాంతమగులు మా్యఆము వథంపంంటుదుిన్నట్లు 

భాసించును. అయ్యది [గంధక ర్త యా౭యము కాదుగది*! అనంగా సంఖ్యా 

[ప్రయుక్త కని శేషణము ఏకాంతంబయి యమహద్వి శేష్యకమయి వ్య సంబగుచో 

(వి శమ్యంబు పూర్వపదంబ్బు పూర్వపదవుగు విశేహ్యము ౧ జాఎఆవవనాంతంబగు 

నను నర్హము వచ్చును అనగా “కం పూర్వపు యెనదిొో బహువచ 

క. శ; పూర్వపదముకానిచో బపావచనాంతము కావలయునను నియ 

మము కేదు.”” అను నర్హము వచ్చును అట్టి యర్లము వ్యాక ర్రయభ్మిపాయమున 
కనుగుణము కాదుగదా! అనంగా గోపి ఖ్ ష్యము పూర్వపదము కావలయును." 

అను నియమ మిందు విధింపబడునట్లు భాసీింపదు. కావున “పూ పూర్వపదంబు"' 

అనుచోట “ను అను సముచ్చయముచేరి వినవచ్చునట్లు సూత్రము రచియిం 

పందగును. 

"డెబ్బదియొక్కరధములు, రెండున్నర మానుసులు, "రండున్నర రూపా 

యలు మున్నగు బహువదనాంత విశేహ్యములు ఉత్రరపదములుగానుండు 
సమాసములును సమ్మతములగు నేని సూ తమునంగల “ను” వర్ణమున కను క్ష 

సముచ్చాయకత్వ మర్షముచేయవలయును. కాని యిది క్షి ప్రకల్పనము. 

సూ, అయ్యది యేకాంతంబు మహద్విశేష్యకంబు సమ స్తంబుకాదు; 

వ్య స్రంబగుచో బహువచనాంతంబ యగు, ఏ] 

ఈ, పదునొక్కం|డు గదులు. మొ॥ (చూ. సమాస, ౨౬సూ.) 

ప్యా॥ అయ్యది == సంఖ్యాాపయు క్ర కవిశేవణము. “ఒకి” శబ్రము అంత 

మునం గలదియు విశేష్యము మహద్వాచకముగా నున్నదియునగు సంఖ్యా 
(పయుక్షవిశేషణము సమాసమును జెందదు, అనంగా వ్య స్రముగనే యుండును. 
అట్లు వ్య స్త్రముగానుండునపుడు సంఖ్యా, పయుక్షవిశేవణమున నంతముననున్న 
, అక శబ్దము బహువచనముతోడ నే యుండును. 

ఉదాహరణమున పదునొక్కండు) అను సంఖ్యాపంయు క్రవిశేవణము 
పదునొక్కరుదులు అను ససూసముగా నుండదనియు వ్య సముగనే యుండును 

గావున నప్పుడు “పదునొక్కడు రుదులు' అని విశేషణ మేకవచనాంతముగా 
నుండదనియుః దాళ్ళర్యముః 
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పదునొక్కర్నుద్రులు అనురీతి సమాన ముండదనుటకు (పయోగములు పరి 
లీరింపందగును. “వ్యస ంబగుచో బహునచనాంతంబ యగు”. అను విధి యనా 

వశ్యకము. విశేష్యముననుసరించియే విశేషణములెల్ల నుండును. వేరొక వచన 
మున నుండుటకు అవకాశమే కదు వేరొక వచనమున నుండుచో విధానము 

అవశ్యకమగునుకాని పిశేష్యముతో సమానవచనముతో నుండునపుడు బా.వ్యా. 
కార, ౧౯. సూ. చేతనే వచనము సిద్దించును. 

వకాంతమగు సంఖ్యావి శేషణ మనంగా బహుత్వసంఇ్యయే జెప్పును గావున 

చాని విశేష్యమును (ర్ముదులు మొ) నయ్యదియు (పదునొకం|డ్రుగూడ బహు 

వచనాంతములుకాక తప్పదు అందులకు పునర్విధాన మనవసరము. బహుత్వసం 

ఖ్యను జెప్పునది యెబ్లును బహువచనాంతంబ యగును. ఈ విషయము బాల 

వ్యాకరిణమున స్పష్ట ముగా “అన్ని మొదలగు శ బ్రంబులారును ద్వి పభ్బతి సం 

ఖ్యా వా చకములును మహాదర్దంబులు బహువచనాంతంబులగు."అని చెప్పంబడియే 

యున్నది. ఏకాంత సంఖ్యావిశేషణము ద్వి|పభృతి సంఖ్యా వాచక'మేగదా | 

సమాసపరిచ్చేదము ౨౬ సూ॥చే పదియునొక్కం[డు రుుదులు అనియు 
రూపాంతర ముండునని సూచించెను. 

సూ॥ విశేష్యంబు (పసధానం బితరం బృపధానంబు అ 

వ్యా॥ ఈ సూత్ర మిం దసావశ్యకము, పదళశాస్త్రమున విశేషణ విశేష్య 
ములలో(గల (పధానా[పధానభావముంజెప్పుటకవసరము గానరాదు. ఏది ప్రధాన 
మయినను, ఏది య/సధానమయినను నిందు దానినిబట్టివచ్చు కార్యము లవ్వి 

యును లేవు. అనంతర సూ తమున మాతము (పధానశ బ్దమును [ప్రయోగించి 

పశ్చాద్వాచ్యంబగుటను విధించెను. ఈ యొక్క చోటను “విశేష్యంబు పశ్చా 

ద్వాచ్యంబగు*'నని సూతించి యీ సూత్రమును ద్యజించిన నెంతయో లాఘ 

నము గల్లును, ఇంకెక్కుడను (బధానశ బముతో విధులు గన్పట్టవు. 

పాణీనీయమున *“ (ప్రథమా నిర్ణిష్ట్రం సమాస ఉపసర్దనం”అను సూ[తముచే 

నుపసర్షన సంజ్ఞను విదించి “ఉపసర్దనం పూర్వమ'"అను సూతముచే నుపసర్జన 

మునకు. బూర్వనిపాతమును వధించెను. అచ్చట లాఘవము నపేక్షించి సంజ్ఞ 

చేయబడెను. ఇచ్చట (పధాన విశేష్యశ బములలో లాఘవ గోరవములుదు 

భేదమేలేదు. [పథాన సంజ్ఞకు ఏత దనంతర సూతమున నీపొటి వినియోగ 
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మయినం గలదుగాని య|పధానశ బ్ర బమునకు వినియోగ మే కానరాదు. ఈ కార 

ణముచేత నే వాక్యమున విశేషణవీ శేష్యములకుం (బధానా[పధాన భావమును 

తెలియంజేయుటకే యీ నూత ముధద్రేశింపంబడెనుగాని వేరొక [పయోజనము 

గాదని కొందరు తరళుచు నరు. కాని యట్టి విశేష మిచ్చట సూచింప 

(బసంగము క 'నరాదు. 

సూ॥ (పధానంబు పశళ్చాద్యాచ్యం బగు. ౭ 

అన్థయ। క్రమమునందు విశేషణములను ముందుచెప్పి కడపట 

వి శేష్యమును జెప్పవలెననుట. 
ప్రధానంబు == విశేష్యంబు. 

వ్యా॥ ఈ సూ తను వాక్యమునందు [పయోగింపంబడు వి శేష్యవిశేషణ 

ముల విన్యాసమునంగల [క్రమమును జెప్పుచున్నట్లు భావింపరాదు కనుకనే 

వ్యాక ర్ర దీని వివరణమున ““అన్వ్నయ[ కమమునందు"*'అని వివరించెను. 

గద్యపద్యములందు పదము లెట్లి కమములోనున్నను ఏయే పదము లేయే 

పదములతో నన్వయించునో యూ వరుసను ఆ పదములు భాసించినపిమ్మటనే 
వాక్యార్లము స్ఫురించును అన(గా వాక్యము ముందుగా. జెవినిబడి అన్వయ 

క్రమానుసారముగాపద।క్రమముస్సురించి తరువాత వాక్యార్లము 'తెలియంబడును. 

ఎట్లన “రాము సుగుణాభిరాము దలంతునెపుడు''అను వాక్యమును ముందుగా 

విని ““సుగుణాభిరాముడగు గాముని నెప్పుడు. దలంతు''అని యన్వయ[కమాను 

సారముగా పదములు (శుతము లై వాక్యార్గమును భాసీంపంజేయును. ఇం దన్వ 

యక్రమమున విశేషణముల ముందుగా. జెప్పి విశేష్యమును బిమ్మట6 జెవ్ప 
వలయునని తాత్పర్యము. 

ఒక వాక్యమున నర్ధబో ధమగుటకు మూడవస్పలు కలుగును. ఒకటి వాక్య 

(శ్రవణము, రెండు అన్వయ క్ర్షమానుసారి పదోపస్థితి, మూడు వాక్యార్థజ్ఞానము 

ఇందు రెండవ యవస్తలోని పదక మము నీ సూ తము బోధించుచున్న 

దనీ తెలియనగును. అంతియకాని గద్యపద్యములందు వాక్యమున విశేష్యవిశేష 

ణముల విన్యాస క్రమము విధింపంబడెనని తలంచుట తగదు. వొక్యములందు 

పదముల విన్యాసము బాల వ్యాకరణమున'నే (కార 28 నూ చెవృంబడియెను, 

కావున బాల వ్యాకరణము (కార 3 2 సూ్ఫన కివి యపవాదముగా విశేష్యవి శే 

షణములు (క్రమసా పేక్షములని చెప్పుచున్న ట్లు తలంపరాదు, బాల పొస్థకరణాను 
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సారముగా అ పమేయు(డు హారి, హరి యప మేయుండు, అని రెండు విధము 

లగు క్రమమును నిర్భాధమే యని తెలియందగును. 
ఈ సూత్రమును “విశేష్యంబు పశ్చాద్వాచ్యంబగు'నని మార్చినచో 

నాజవ సూ్యతమును ద్యజింపవచ్చునని మొద [వాయంబడెను, 

సూ! ఒక్క_చో విశేషణంబులును విశేష్యంబు లగు, లా 

నారదుం డిట్లనియె మొ 

వ్యా॥ ఒకె్కెకఒంచోట విశేప ణములే విశేష్యములుగా ( (బయోగింపం 

బడునని భావము. నారదుండు అను సంజ్ఞాపయు క్త విశేషణము ఇచ్చట విశే 

ష్యముగాం [బయోగింప(బడి అనియె నను కియలోనికి కర యగుచున్నది, 

కుమారెదేవపండితీయమును నీయభి|పాయ'మునే జూపెను. అది సమంజసమే, 

ఇచ్చట నారదు6 డనునది విశేష ణమనియు, ఇట్లు అనునది దానికి విశేష్య 

మనియు చెప్పి యీ రెండు పదములకును విశేష్యవిశేషంణభావము గలదనియు 

భావించుట సరికాదు నారదుండనుపదము ఇట్లు అను పవమునకు విశేష ణమెట్ల 

గును ? వీనికి రెండింటికిని అన్యోన్యాన్వయము లేనేలేదు. ఇవి రెండును అనియె 
నను |క్రియలోనికి ఒకటి కర్తగను, వేరొక్కటి విశేష ణముగను నన్వయించును. 

“ఇట్లు''అను పదము నెట్లు విశేష్యముగా భావించిరో తెలియదు. నారధుండను 
పదము “'ఇట్లు''అను విశేష్యమునందలి యే విశేషమును చెలువుచు విశేషణ 
మయ్యనో దుర్చివాముగా నున్నది. నారదుండనునధి సంజ్ఞా(పయు క్షవిశేషణమే 

అయినను వేళొక విశేష్యములేక యియ్యదియే విశేష్యముగా నిచ్చట (బయు 

_క్రము. “ఇటు నారదు(డు''అను పదములకు విశేష్యవిశేషణభావమే లేకుండు 

టచే పూర్వపశ్చాత్ప్రయోగములను గూర్చిన శంకయేకన్చట్లదు. అట్టియెడ 

““సారదుండనునది విశేష్య'మే యయినచో ౯వ సూ[తమున కియ్యది యుదా 

హరణము కావలెను''అనునాపతి యిచ్చట తగులదు. 

సూ ఒకౌ_కచో పిశేష్యవిశేషణంబులు వ్యత్య _స్తంబులు నగు.౯ా 

Es ని మాజుదల్సి [తిభువనభామారత్నంబు గంధవతి వై : 

హారి. పూ. ౨ఆ. ౧౭౦ప. | 

వ్యా॥ ఛావ సూూతమున విశేషణము మా్యతము వి శేష్యముగాం [బయో 

గింప్యబడుటను విధించి యీ సూతమున విశేష్యముగూడ విశేష ణముగా 
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[పయు క్రమగుకుచే నొక్కస్తలముననే విశేష్యము విశేపణముగాను, విశేషణము 

విశేష్యముగాను |1బయోగింపంబడుసని చెపవ్పంబడెను. అంతియకాని విశేష్యము 

నకు బూర్వ[పయోగము, విశేష మునకు బశ్చాత్పయోగమును నిందు విధిం 

పంబడుచున్నట్లు తలంపరాదు. 

ఇచట విశేష్యము మొదటను విశేషణము దాని విదపను6 (బయోగింప. 

బడుట యనుమతింవంబడుచున్నట్టు (వాయుట సరిగాదు 

వ్యత్య స్తంబులు == విశేష్యము విశేషణముగను విశేపణము విశేష్యము 
గను మారునవి. పూర్వపశ్చాతృయోగ వపరీత్యమే యిచ్చట( జెప్పదలంచెనేని 

విశేష్యవిశేష ణములు అను పదమునకు ఒదులుగా పథానా[పథానముణు అను 

నది యుపయు క్తమయి యుండును. అప్పుడు “పథాన మ/పదానమును, అ|ప 

ఛానము [పథానమును నగు''నను నర్షమువచ్చి య|పథానము (పధానమయినం 

దున పశ్చాద్యాచ్యమును, (ప్రధానము అ|పథానమయినందున పూర్వ వాచ్యమును 

అగును. [పభానంబు పశ్చాద్వాచ్యంబగునను విధానము వాక్యవిషయము కాద 

నియు, నన్వయవిషయ మనియు నేను వాసిన యభ్మిపాయము ఇచట నను 

సంధింపందగును, 

మాజుదల్ల్తి అనునది “అమ్మీ” “అక్క''వలె విశేష్యము. గంధవతి అను 

నది సంజ్ఞా|పయు క్షవిశేషణము. ఈ రెండును నిచట వ్యత్య స్రములయ్యెనని 
"దెలియందగును. మాజుదల్లియగు గంధవతిపె అని విశేషణవి శేష్యభావముతో 
నన్వయము [పఫౌఢవ్యాకర్త కభి,ప్రేతము. ఈ విషయమును సరిగా గు ర్రింపక 

భామారత్నంబు అను విశేషణమును మాణుదల్లి అను విశేష్యమును పూర్వసశ్చా 

[(తృయోగ వెపరీత్యమును జెం'దెనని వ్రాయుట సూ కాభిపాయము కాంజూలదు. 

మారుదల్లి అనునది యిచ్చట విశేష్యమే కాజాలదు అట్టి దానికి పశ్చాడ్వా 
చ్యత సంభవింపదు గడా! మాజుదల్లి అను పదము విశేష ణత్వమును జెంది 

యదియు భామారత్నంబు అను విశేషణమును గూడ ““గంధవతి''యను విశే 

ష్యముతో నన్వయింపవలయును. ““పె''అను పదము చేరియుండుటచే గంధవతి 

యనునది విశేష్యమగుట తెలియుచునే యున్నది. గంధవతిప యను సమాస 
మున నొక భాగముగానున్న గంధవతి యను పదము వేరొకపదములోనికి విశే 
షణ మగుటకు వలనుగాదు. వ్య స్త పదములు సమాయెకదేశముతో నన్వయిం చుట 

కలదుగాని సమాయసెక దేశము వ్యస్రపదమున విశేషణముగా నన్వయించుట 
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యదృష్ట్రచరము. కావున గంధవతిపె అనుచోట పూర్వపదమే విశేష్యమని 
తెలియ (దగును, 

జ 
ల సూ॥ తెను(గునం గొన్ని శబ్దములు ఏ శేష్య విశఇషణంబు అభయం 

బును నగు. ౧౧ 

కొన్నియన6గాయ గీడు పభ్ళతులునూ నల్లాదులును. 

వ్యా॥ ఆచ్చిక పదములు కొన్ని, కొన్ని చోట విశేష్యములుగను కొన్ని 

చోట విశేషణములుగను గూడ (బయోగింపంబడు దుండుకని భావము. కీడు 

అను పదము అనర్షము (లేవా దోషముఅనునక్షమున విశేష్యముగను అనర్జకారి 
యనునర్జమున విశేషణముగను వాడంబడుచుండును అళ్లే “నల్ల” అను పదము 

నలుపు అను రంగును జెప్పునపుడు విశేష్యముగను నలుపుుంగుగలది యని చెప్పు 

నపుడు విశేవణముగను వాడ6బడుచుండును. 

ఉదాహరణములను [గంధక ర్త చూపలేదు. కాని సుబోధినీ వ్యాఖ్యాత 

యీశకింది తీరున నుదాహరించెను. 

కీడు విశేష్యమగుటకు _ కృష్ట ! కృష్ణ ! యనంత యేకీడులేదు. 

ల క్రై 4ఉీఅ. 118ప. 

తా మమాదిగ6గల యట్టి ఛాతుచయము, కొలిమినిడి యూద గీడెల్లం 

బొలియునట్లు. ఈ రెండుచోట్లను “కీడు"'అను శబ్దము దేనికిని విశేషణము 
కాలేదు,కిడు లేదు,కీడుపొలియును, అని కియలోనికి( గ_రగనే యన్యయించును. 

విశేషణమగుటకు _ వారల తలంపులు కీడు - భార, ఉద్యో, 2ఆ॥ ౨౩౫ 

ప॥ నీవేమిట నిమ్మ హాధ్వరంబు కిడంటి. భార అశ్వ. ఆ. ౨౧౮ప॥ వీనియందు 

“క్రిడ్రు'**అను పదము తలంపులు, అధ్వరము అను విశేహ్యములలోనికి అన్వయించు 

చుండుటం జేసి విశేషణమని తెలియవలయును “నల్ల ''విశేమ్యమగుటకు _ అమ్మ 

హాశ్వంబు ధవళ దేహంబునందు, నల గలిగిన నీవిప్ప నాకు చదాసివగుము. భార. 

ఆది ౨అ. ౩ఆ౧ప॥ ఇందు నల్ల అనుదానికి నలుపు అని గుణమే యర్హముకావున 

విశేహ్యముగా నున్నది. 

ఈ నల తిరునామ మెచటదొరకి జైమిని ౩ఆ జళుస॥ ఇందు దిరునామ 

మునకు నల్ల అనునది విశేషణ మగుచున్నది. నలుపుగల అని యర్థము. ఇచ్చుట 

గుణివాచకమగుటచే విశేషణ మయ్యెను, 
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సూ॥ విశేషణంబులు కొన్ని వృవహితంబులు నగు. ౧౧ 

ఉ. క. ఈ లోకంబున సపెదకితి మే లెల్లెడం గాన వరుని, 

నిర్వ. 5ఆ, రో.9. 

వ్యవహితంబులు = దూరముగా నుండునవి. 

వ్యా॥ విశేషణములు సామాన్యముగా విెశేవ్యమునకుం బూర్వమున 
నవ్యవధానముగానుండును. (విగేయని కేవణములు మాతము విశేష్యమునకు 
దరువాత నుండును ఉదా' సుగుణాభిరాము.డగు రాము. డేతెంచెన్. మతి 

కొన్నిచోట్ల విశేవ్యమునకుం దరువాతిఖాగమున నుండును రాముండు సుగు 
ణాభిరాము6 డేతెంచెన్ ఎటయినను విశేషణములు విశేమ్యమున కవ్యవహిత 
ముగ నుండుటయే తజచుగా( గానవచ్చుచున్నది కాని కొన్ని చోట నిందులకు 

ఖిన్న ముగా వ్యవహితముగా( గానవచ్చుచుండుటచేత నీసూతమును రచించెను. 

ఈ ఉదాహరణమున వికేవణమగు *మేలుిఅను పదమునకు విశేవ్యమగు 
““వరునిి'అను పదమునకువుధ్య ““ఎలెడంగాన "నను పదము లడ్డముగానున్నవి. 

సుబోధినియందు ““ మేలి లెడు*”'అను పొభఠము కలదనియు, "మేలి లైడు అనునది 

ధాతుజ విశేవణ మనియు. జెప్పంబడెను అప్పుడు విశేషణమగు “మేలి లడు” 

అనుగానికిని విశేష్యమగు వరుని అనుడానికిని మధ్య “కానన్ అను పద మడ్డ 
ముగా నన్నది కావున నుగాహరణమగుటకు విరోధము లేదు. 

బాగుగా విమర్శించినచో నీసూూత మనావశ్యకము. బాలవ్యాకరణమున 

(కార, ౩౭సూ్ఫూగమ నిరపేక్షముగా పదముల పయోగమంగీకరింప(బడెను. 

ఆ సూతంనున ముందువెనుకలలో నిరపేక త మాత9మే చెవృంబడెను కాని 

'వ్యవధానా వ్యవధానములను గుటించి చెప్పంబడ లేదని తలంచినను వికేవణవిశే 
హ్యుములకవ్యవధానము బాలవ్యాకరణమున.గాని, ప్రౌఢ వ్యాకరణమున స్టలాంత 

రమునంగాని విధింపంబడియుండక పోవుటచే నిచ్చట వ్యవధానమును విధింప 

వలనసినపనిణేదు. అంతియరకాక విశేవ్యవిశేవణములు వ్యవసహాతములుగానుం 

డుట యరుదగు విషయము కాంజూలదు. ప్రతిగగింఛధమునందును వ్యవధానము 
పలుచోట్ల. గానవచ్చును ““దమయంతిం గదియె నలుండు దిత బావృుకణకలిత 

ముఖిన్ **. భార. అర ౨ఆ|॥ ౨౦౪ప. పద్రిపతాంయత నేత యపుడు దమ 

యంతి గరంబు ముదంబునొంది _ భార. అర. ౨ఆ ౨౧౯ొప॥ ఇఇ టుతిప్ఫీసి ద్ద 

ముగానున్న వ్యవధానమ్మును విధింపనక్కబిలేదు, కాని కియాజన్య విశేవ 
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ణమునకును విశేష్యమునకును మాతుము వ్యవదానము కానరాదు విశేష 
ణాంతర వ్యవదానము మాతిము ఛాతుజ విజేషణములకును బ9చురమె. 

సుబోధినియందు. జెప్పినతీరుని “మేలి లైడుఅనునది ధాతుజ విశేషణమే 

యయినచో విజేవ్యమగు “వరుని”'అనుడానితో వ్యవహితమగుట యువాహరిం 
ప(దగినచే యగును. ఇట్టివి యరుదైనవి. 

నూ॥ విశేషణంబులు కొొన్నియెడల వి కేష్యలక్షకంబు అగు, ౧-౨ 

ఉ. క. చేవతల కవియంబులు గావించి మనుష్యు లభవమగతు 

లగుదు రిలన్ గావున వారికి నిష్ట ముగావింపుము నన్నుం౭ బీతి గాన్రుము 

తరుణీ. (అ|పియంబులు= అ వీయవా క్యములను. ఇష్టము= ఇష్ట కార్యము) 

భార అర. ౨ఆ. ౫౦. చ. పరమువతి వతస్ సభాం దపస్విసిం చబాండవ 

ధరషుపత్ని ధర్భరిత నయోనిజన్ |బకృ్ళతి మాననభామినిగాందలంచి 

డెప్పరములు పల్యా6గాం దగునెః (చెప్పరములు=దెప్పరపు మాటలను) 

భార. సభా. ౨ఆ. ౨౫౫. వ, బెట్టిదంబులంగాని చక్క-౦బడండు. (బెట్టి 

దంబులన్ జ బెట్టిదపు మాటలచేతు భార. అర. జఆ. ౧౭౩. మొ. 

వ్యా! విశేషణములు మాతంమే కొన్నియెడలం బ9ంయోగింపంబడు 

చున్నవి. అట్టి యెడల విశేషణములే ఏ జేవ్యములనుగూడ లక్ష ణావృ త్తిచే 

బోధించును అని సూ తంమునకు భావము 

*అపింయంఎబులుఅనునది విశేషణము. ఇయ్యది వేటొక విశేహ్యముతో 

సన్వయింపవలసి యున్నది. కాని యిచ్చట నట్టివిశోవ్యము పీయోగింపంబడ 

లేదు. అందుచే “'గంగాయాంఘో వషః'ిఅనుచోట గంగాపదమునకు గంగయను 

నర్ణము మాత మేకాక గంగాతీరము అనునర్గము వచ్చునయే యపి9యంబు 

లనుశ బ్రమే యపి9య కార్యము లనునర్గమును లక్షణావ్యాపారముజే బోధించు 

నని తాత్సర్యము. 

ఇమే ఇష్టము == ఇష్టకార్యము, దెప్పరములు = చేప్పరపు మూటలు, 

బెట్లిదంబులు జు బెట్టిదపు మాటలు _ అని ఏీశేవ్యములనుగూడ బోధించును: 

సూ॥ ఓశబ్దం వొక్కచో సంజోధ్యవాచకంబునకు ముం దితర శబ్ద 

న్యనపితంబయి కొనంబడియెడి, ౧౫ 
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ఒక్కచో ననగా సంబోధ్య వాచకంబు క్రియాజన్యవిశేవణ 
పూర్వకం బగునపుడనియు, ఇతరశబ్దంబనంగా ఆ (కియాజన్య విశేషణము 
(నకు సంబంధించిన పదమనియు నర్గము. ఉ. ఓ విమువీధికనున్న ఖచరో 

_త్రములా౮ | ఏ5, ౨౪. ౧౨౮ ఓ తోయజనె తుంగాంచిన వఖూమణి.. 

విజ. 3ఆ. ౧.౨౨౫. 

వ్యా॥ రామా! కృష్ణా ! ఇత్యాది? బములచే మనము ఏ వ్యక్తులను బిలు 

తుమో వారు సంబోధ్యులనంబడుదురు ఆ వ్యక్తులను బోధించెదెశ బము అనగా 

రానూ | కృష్ణా |! మున్నగునవి సంబోధ్యవాదకము లనంబడును. అట్టి శబ్బము 
నకు ముందు ““ఏ''అనునది యొక్కౌక్కచోంజి9 “ ఓ రాషా! ఓ కృష్ణా ! శ] 

ఇత్యాదివిధముగా పంయోగింపం బడుట యు. గలదు అబు బెరకు ద తను 

రానికిని సంబోధ్యవాచకంబగు కృష్టా | రానూ! మున్నగువా? కిని మధ్యభాగ 

మున మజీకొన్నిశ బ్రము లడ్డముగానుండిన నుండవచ్చునని సూతా9ర్దము (ఈ 
సూత్రము బాలవ్యాకరణమునకు వివరణము). 

బాలవ్యాకరణమున (తత్సమ 14ఉనూ॥ వృత్తి) “ఇది సంబోధ్యవాచ 

కంబునకు ముం దే పీయోగింప(బడును''అని చెప్పి “ఓ రాము(డ''అని ఉదాహ 

రించెను. ముందే ప్రయోగింపంబడుననగా ఓకారము పూర్వభాగమున నవ్య 
వహితముగానుండవలయునో లేక వ్యవహాతముగా(గూడ నుండవచ్చునో బాల 

వ్యాకరణమున స్పష్టముగా వీవరింపంబడలేదు. ఆ కారణముచే నామంత9ణా 
ధ్ధకమగు “ర్ట” యను కెబ్లము సంబోధ్యవాదకమునకు( బూర్వభాగమున వ్యవ 

హితముగా'నెనను నుండవచ్చుననియు నావ్యవధాన మోతీరున నుండవలయు 

ననియు వివరించుచున్నా డు. 

సంబో ధ్యవాచకమునకు. గియాజన్యవిశేవణము పూర్వభాగమున. 
జీరియుండినచో నా విజేషణనునకు సంబంధించిన వేణ్ొొకపదముగూడ దానికీ 

ముం దవ్యవహితముగా నుండును “ట్టి యితరశబ్దమునకు పూర్వభాగమున 
“ఓిశబ్దము చేరియుండును. అపుడు ఓ శబ్దమునకును కి్రియాజన్యవిశేషణ 
పూర్వకమగు సంజోధ్యవాచకమునకును మధ్యభాగమున ఇతరపదములు చేరి 
యుండవచ్చునని తొత్సర్యము. 

సంబంధించిన పదమనంగా బికేవణముచేం జెప్పంబడుకిరియకు సంటం 
థించీన కారకము కని గపాంపనలయును, 
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విశేషణము వీవిలోనికి ననంయికవపంటగిన శారి ముల, పినువెఛి (అధికరణము 
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నేతు” ననియు నితరపదములు వ్య RR “| af గీ ర్త న. ఫ్రే ర్స 
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క్రియాజన్యవిశేషణ మెప్పుడును విజీస ఇముతోంగూడియు యుండును, 

కావున సంబోధ్యనాచకమునకు6 బూ? 

నచో విశేషణ విశేష్యములు "రెండును గల 
ల 

వి సమాసవుగుకుచే ఆమొతమే 

సంజో ధ్యవాచక మగును సమాసమధ్యభాగముసన కక" యను పణాంతవము 

చేరదు. కనుక నయ్యది యొల్సును చా సమాసమునకు. బూర్వభాగముననే 

యుండును. ఇక్కడ విశేషణ మడ్డమ.గానుండుట ను సూూతము నూతనముగా 

గ్ర 

నంగీకరించుచున్నదని తలంపరాదు విశేప ణమిక్కడ సంబోధ్యవాచకములోని 

యవయవమేకాని భిన్నపడముకాదు అందుచే దానియడ్డమునుగూర్చి యిచ్చట 

ఇప్పలేదు ఆ [కియాజన్యవిశేప ణములోని కన్వాయింపవలసిన కారకమగు 

(ఉత్తితాకాంక్రానివ రకమగు) వేజొకపదము సమాసములోం జేరనిదియుండి 

యటిపదము “ర్చ! శఖమునకు వ్యవధానము కల్చ్పించినను దటోషములేదని యించు 
6 

చెప్పబడుచున్నది. అనగా నిచ్చటియుదాహరణములలో ““వినువీధిన్, తోయజ 

నేతున్ ,'' అనుపదము లడ్డముగా నుండుట మాత మె యంగీకరింపంబడుచున్నది. 

ఉన్న, కాంచిన, అనుపదముల వ్యవధానముగూడ నిదతటు సమ్మతించు చున్న ట్లు 

తలంపనక్కజ లేదు. 

సూ॥ రోశణబం బొండు సంటోధన. బున స్ర్రీవాణక_బునకుంబరంఖుగ 
(అ 

ప 

నగు ఆఅయ్యది (హాస్వాం ౩౦బుసు నయ్యెడి. గళ 

ఉ. “చ, కవుల దళొ&ీరో ! వినవుగాంగల యొక్కటిగంటి "వేకు 

నన్* _పభా.౧ ఆ.౧౨౨. “చ. రమణిరొ భృత్యులందు నపరాధము 

9 
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గట్రన నాయకుల్ స్వవతుముం దలపోసి యుగతరశాసనముం డెగి 

చేయరు.” భాగ.రో స్క-౦.౭౮౮ మొ॥ (ఒకానొక యాధునిక (గంధము 

నందు *'అన్నరొ, వనుంగురొ అని పయాగములు కానంబశుచున్న వి. 

నానికి _బామాణేిక | పయోగములు కానంబడనవు ఏ 

ఒండు = ఇంకొకటి. పూర్వము ర్స్ శబము 'చెప్పంబడియె. ఇ ప్పుడదికాక 

“రో యను వేరొకశ బ్రము సంబోధనమున ననయగా నా మంత ౫"ర్లమున స్రీ 

వాచకశబ్దమునకు( జివరంజేరుననియు “రొ*' యని (హసశ్వ్వంతముగంగూడ 

నయ్యది (బయోగింపంబడవచ్చుననియు భావము 

బాలవ్యాకరణమున నీవిషయము చెప్పంటడలేదు. అందుచే. గొ తగా 

నిచ్చట నీ విషయము నీతడు సూతింపవలసెను కమలదళాక్షరో, రమణిరొ; 

అనునవి యుదాహరణములు. వకవచనాంతములకు మాత మే వచ్చునని సుబో 

ధినియందు [వాయంబడుట యుచిత మే. 

అన్నరో, వనుంగురో ఇత్యాధ్య త్రీ వాచకశ బ్దము ల|పామాణి ఇములనియు 

గంథక ర్రయాశయము తిమ్మకవి (ప్రయోగములు కొన్నిటిని నీత ఉంగీకరించి 

యుండియు నీ శబ్రములుమాతము అ[పామాణికములనుట వింతగనున్నదని 
భావింపనక్కఅ లేదు. ““పమాదో ధీమళామవి”' యన్నట్లు [పొమాణికులయిన 

వారు నొక్కొకయప్పుడు (ామాదిక పయోగములను జేయుట గలదు. ప్రామా 

ణికుండుగా [గపాంపబడిన (జహిపా జహీపొా, జహాహి రామభార్యామ్”' ఇత్యా 

ద్యుదాహరణములం దు) భట్టి ““హిసు భు” అను [(పయోగవిషయమున. (బామా 

దికుడగుళటు సంస్కృత వ్యాకరణ[గంథమలందు. గన్సస్టుచు నేయున్నది. కావున 

“అస్నరోి”” ఇత్యాదులు (ప్రాచీనుల [(గంధములందు కానంబడనందున (పౌఢ 

వ్యాకర్తకు సమ్మతములు కా లేదు. 

సూ॥ దేశ్యంబులం గొన్నియెడల. స్ర్రీవాచక త్రీసమంటబులక సరత 

ధ్యవాచక శ బ్దంబుల మీ (ద నేకవచనంబున. గాన శబ్దం 

దొండును, ఆలయను నవ్యయంబోండును గానంబడియెడి, 
అల దిర్జాంతంబునగు. ణం! 
ఉ “2 గీ భవ్యరతి చేవ తొచార పరమపుణ్య, ధర్మ 'మేమురో 

కుండు మి తల్లికాన ! నై,౭€ అ.౯ *మాసామికాన 1 సొ,౧ ఆ.౭౩, 
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(ఈ కవి “పావజాతికాని అని (పయోాగించినాడు; అది విచార్యము, 

“డఉ. అక్క_-ల కన్య కాత్య మిటు లాజఅడివోన నకారణంబ నీ, కెక్క-డీ 
ee. bp 

శల. మాలా. ~ iy 

చూలువ చ్చె శ్ నిర్వ.౨ ఆ.౨౪. “చ తొడింబడ నమ్మలక్క-లని 

తూలుచు దీనత దోయిలొగ్గుచున్.” ఆము.౨ ఆ.౫౯. “క. (వేలెడు 

'వెం్యడుక లిరుగడం, దూలం దలయూంచుం దొప్పు దొషూన నోరిం, 

శగేలనడచికొను సెలవుల, లాలలు దొెరంగంగ నన్నలాయని యొరలున్ ౨ 

ఉ. హరి.ళ అఆ.9౦౨. 

వ్యా॥ “దేశ్యశ బ్రంబులందు కొన్ని చోటనూతము ప్రీవా చకములును, స్తీ 

సమములునునగు సంబోధన (పధ మెకవచనాంతరూపంబులకు కాన, అల, అలా 

అను పదములు చెరుచుండునని తాత్పర్యము. 

తల్లి అనుపదము ఓ తల్లీ అనునర్థమున సంబోథన పధ మెకవచనాంతము. 

తల్లి ని బోధించుటచే ప్రీ వాచకము సంబోధన [పధమెకవచన(ప్రత్యయము 

లోపించుటచే స్రీ సమము. 'దేశ్యశబ్దము. ఆకారణము'చే “కాని అనునదిచేరి 

““తల్లికాన' అని యయినది 

“అక్కు, అమ్మ, అనునవియు శ్రీ సమములు, చేశ్యములు. కావున క డ్రి ద్ర 

యనునది చేది “అమ్మల, అక్కల,"* అని యయ్యును. 

అన్న అనునది స్రీవాచకము కాకున్నను త్రీ సమము కావున “అలా” 

చెరి ““అన్నలా”” అని యయ్యును. 

““పాపజాతి'” అనునది దేశ్యముకా 'క ees పోవుటచే దానికి 

“కాని చేరుట యీతనికి సమ్మతముకానందున నయ్యది విచార్యమని (త్రోసి 
వేసెను. బాలవ్యాకర్త చేశ్యములకంశు భిన్నములుగా. దద్భవముల నొక 

జాతిగా విభబించెను. ఇచ్చుట "దేశ్యములకని చెప్పుచు దద్భవమగునామి శబ్దము 

నకు ““కానితో( [బయోగమును చూపినందున నీ సూూతమునందలి "దేశ్యంబు 

లన్ అను పదమునకు ఆచ్చికంబులందు అని యర్లము చేయవలయును. “స్రీ 

వాచక ప్రీ సమంబులగు'” అను పదమునకు ప్రీ వాచకములుగాని స్ర్రీసమంబులు 

గాని అగు శబ్దములకని యర్థము చెప్పవల యును ఒకేశబ్లము స్రీవాచకమును, 

శ్రీ శతు తాట నయియుం ఒవల యును “అన్నల” “సామికాని'' అను 

నవి కుదురవుగదా ! ఈ సూ(తమున “స్రీ” వుం బుల''ను పదమును తీసివేసినను 

బాధలేదు. స్రే)వాదకములగు దేశ్యశబ్రములన్ని యు స్త్ర సమముల యగును, 
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“అలి యనునది అవ్యయమ9 చెప్పుట రో వేజొకపదనుగుచున్నది. 

కనుక “అమ్మ _ అల” అనునన దు అపతారతన స్వరనంధి యగ ఏటకు వీలుకాదు, 

భిన్నపదములకువచ్చు నః ఆగిలో నర్తునకు బహుశసంధిని విధించుచు బహుళ 

(గహణముచేత సంబోధనా. తములకును సంవ*దక కములకును నంధిరాదని 

బాలవ్యాాక ర్ర ర చెప్పియున్నా (దు అయం, కచ కున్నుగుో బ్ స్రీగవాచకము 

లగుటచేతను = సీిన పమములగుతశే తనుూసాద అల యనునదిపవ మగునపుడు సంధి 

వచ్చుటకు వీలుకాదు. “అన్ని మున్నగునవి వ. 

చేతనే యత్వసంధిని పొందయజాలను *“యిాను నీసూతోవి హరణములనుబట్టి 
షా 

wou యిచ్చలట 8 నిత్యసంధి వచ్చునని [గహాఎచుచు; 

అమ్మల _ అక్కల వ అని = అవృులక్క లని = అని వ? చ్చిన యత సంధి 

అత్వసంధి విధాయకసూ[తములోని బహుశ గిహణముచేత నే సాథువగును అల 

యను నవ్యయము సంబోశథన విభ రక ముకాదు. కావున నం“ది యత్తునకు 

సంధినిషిధము తగులదు. ఆమ్మల, , అక్కు అ, అన్నల ౪నునవి సంబ రోధఢనాంతములు 

కాంజూలవు. సంబో ధనార్దకములు మాతవుగను. సంబోధనాంతములరు సంధి 

"పీధింప6బడను గాని సంజోధనార్షకములకుం గాదు. 

ఒక్కుకవియే (వయోగించిన రెండువధములలోే సావి కాన అనుదాని 
(గసొంచి “పాపజాతి కాని" అనుగానిని నసింసించుటు అవిరుద్దము. 14 సూ॥ 

వ్యాఖ్యలో దీనికా చిత్యము నసిరూపింసయడను. చూఢ (దగును. 

చో 

సూ॥ హాల వసానుబులు పర._బులగునపుడు లు, రు వర్థ కంబు 

రము: కంబు కు లోపంబు వె కలికంబుగ నగు జ్ 
మరీ షా 

ఉ మ॥ ల అకట ఎమ మొక్కొయనంగా. విస్వీధి నివీప్త ప, 
శతి వాతాహతిం దూలి తూల శగనలాకాగంబులై వారిద, (ప 

తతుల్ సాల్పడి నల్లడం జెదరంగాం బాణా నృనో వేగుండై, ప 

తగోంద్రుండ కమృ తాండిక ంబునకుం దత్క్చ్పాలుర్ భయంబందగన్. 

భార, తష ఆ ౯౧. ఇట్లు భూసురో_త్తముల్్, భూపాలుర్” మె! 

న్యా॥ “లు, రు” అను [ప్రథమా ఒహువచన [పత్యయములండలి యుకా 

రము హలుగాని యవసానముగాని పరమగుచో నికల్పముగా లోవీంచును. 

(పతళుల్ , 'తత్సాలుర్, అసు వోట్ల హాలు పరమగుటవలన నుత్వలోపమువచ్చెను, 
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ది 

అవసానము పరముగానున్నపుడు లోపమువచ్చుటకు భూసురో త్రముల్, భూపా 

లుక్ అనునవి యుదాహరణములు, 

బాలవ్యాకరణమున ““పదాంతములయి యసంయు క్షంబులయిన నులు, 

రుల యుత్వంబునకు లోపంబు బహుళంబుగా నగు ననుసూూతముచేతనే 

యీ కార్యములు సిద్రించుచున్నవి. రు వర మునకు హల్లు పరమగునప్పుడే 

యుత్వలోపము బాల వ్యాక ర్త యుడాహరించినను నవసానమునందు రాదని నిషే 

ధింప లేదు తజచుగా హల్లు పరమగునపుడు లోపము గానవచ్చునని ాతడు 

సూచించుటచే నప్పుడప్పుడు హల్లు పరముగా లేని (యవసానమునందున్సు యవు 

డును ఉత్వలోపము రావచ్చునని (గహింప(దగును భూపాలుక్ అని యూత 

డిచ్చిన యుదాహరణమ వంటి రూపములు విరళములేయనుట యథార్థము. 

కాపున ని సూత మనావశ్యకము (చూ బా. వ్యా (ప. పరి 16 సూ.) 

సూ॥ మహం మూషప డల శబ్దం బమహత్తావ్యుయుక్తంబయు్యుందద్వి 

శేషణ క్రియలు మహాత్కార్యయోగ్యంబులు పుభాష నగు. ౧౭ 

ఉ. “వగ మునినికాయముల్ల , వివిధపుణ్యక ధలు విను వేడ్క 

నతనిం బూజించిరి.” భార ఆది ౧ ఆ.౨౭. *క. గీర్వాణ |ప్రభుండాదిగ. 

గీర్వాణ గణంబు కాలకేయులతోడన్, గర్వించి రణముచెేసి రఖర్యపరా 

[కములు కడిమిం గడునుద్దతు లై. శార.ఆర. 5ఆ.రం. “అయ్యిరు దెగలు 

పగటి గారే తమలోన్.” నిర్వ. ఆ.౯౬. పడనడుతురు గన్న నిన్ను.6 

(బమధగణంబుల్ ,” నిర్వ 'ఈ ఆ.౮౪ మొ! విభాహ ననుటచే క. విపధర 

కుశ నసంఖ్యము, నిషాదగణముండి ధారుణీ! పజకుం గడున్, విషమ 

మునుజేయు; వారిని మిపమున భతీంచి చనువు విత విఘాతీ !' భార. 

ఆది._౨ ఆ౫%౮. “నీ, నెత్తముగలేకొండ నె_త్తమ్ములండాడు విద్యాధరీ 

కోటి విటులతోడ..” సార ఆ.౭౮ ఇత్యాదు లూవాన్షలబాలు, 

వ్యా॥ మహత్సమూ పోర్టకశ బ్దంబు = మహత్తులయొక్క సమూహమును 

బోధించెడి శబ్దము. ఉదా .- మునినికాయము. మహత్తులగు మునులయొక్క 

సమూహమును ఇది బోధించును 

అమహత్కార్యయు క్రంబయ్యు = అమహద్వాచకములకు రావ౪సిని 

మువర్ల కము, మున్నగుకార్యములు గలదైనను. మునినికాయము అనుచ్లోట 
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మునులు మహత్తులయినను నికాయశబము వారిసమూహామును బోధించుచు 

మువర్గ కమును బొందినది అట్టయినను అద్విసప ః [కం (== అట్టి: చనుహాత్భమూ 

హార్దక శ్ర శ బ్రములయొక్క విశేన ౧ములయను, (5: యాత యమం ంను. "మతా (ర్య 

యోగ్యంబులు = మహదడ్వాచకములము ౮”నలసిన తొర్యను లగు బొందుటకు( 

దగినవి. అనగా డుడ్ పర్ణ కాదులం జ స న ఫం లన సగ = నీక సమముగా 

నగును, 

సమూ హార్లక శ బ్రమున కమహణ్కార్యములగు మువగ్గ కాదులు వచ్చు 

చుండును. ఆ కారణముచేత వాని వి్నసమఒనఎఅకును *ీఫినేన కంబ సరుంబో తె 

విశేషణంబునకు లింగవిభ కివచనం౭ు లగు". అను ఒఅలవ్యోోాక' య 

ళా కన me Pp ga 3 జ న రొ ర 5 fr నమహత్కార్యములగు ముపర్ష గాదులు (ప ont J ని కె మూ 

పదములకును నమహళత్కార్యములగు ద్ ల IT NED స్న్వవి . కాని 

యా సమూహములోని వ్యక్తులు వుహతులయినచో వం గగాముబరును గయ 

లకును వహణ్యార్యములును, నమహ క శ్రములునునూట రావ మ్బునని సూత 

తాత్సర్యము. 

అమహత్క్మార్యయు క్ష క మహత్కార్యము వముహత్కార్యము మహాత్మా రకము 

మహాత్సమూ హా రక నొందిన తద్వి శే నొందిన ఆూపిచో 

శబ్దము పషణము త్రయ ఇటుందాను. 

మునినికాయము నా పూవించిరి. వూజిందెను,. 

గీర్వాణగణంబు అఖర్వపరా[క్రములు చేసిరి. చేసెన్. 

ఉద్రతులు, 

ఇరుదెగలు పగబు. కారు, కావు. 

(పమధగణంబులు హస్తా అడుతురు. అదుచున్. 

(మహకత్కార్యమును బొందని స్టలములకు సుదాహరణ ములు.) 

నిపాదగణము ete ల అసం వయఘు చేయుద్., 

విద్యాధరీకోటి మమమ ఆదున్. 

ఇరు బెగలు అను శబ్లమున కమహత్యార్యమేసుయులేదు. అయినను మహదర్షక 

మగుటచే విశేషణమున కమహ[దూపము రావలసి యుండగా మహత్సనూ హో 
రక మగుటచే మహాదూపము వచ్చినది. ఆ కారణముచే నమహణా, క ద్ర 
ఘయినను, గాకపోయినను నీకార్యము వచ్చునని [గహించునది. “అవుహ 
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త్క్యార్యయు క్రంబయు్యు”*' అను చోటి సముచ్నయమువలన నమహడ్కార్య 

యుక్తము కాకపోయినను నీకార్యము వచ్చునను నర్త్హము స్పుటమగుచున్నది. 

ఈ సూ తమున ' “'మహత్ప్సమూహ”” సహో. మహత్యశ్చ మహాంతశ్చ, 

మహాంతః తేషాం సభూహః అని ఏకశేషము చెప్పవలయును అప్పుడు “మహా 

త్తుల సమూహామువుగాన మహఎసమూహమునుగాని భ్ నో ధించుశ బములకు'' 

అను నర్ణమువచ్చును “విద్యాధరీకొటి' అనువదము మహతఆసమూ హార్షకశ బమయి 

నను [గియయగు “ఆడున్ '' అనుచోరు నీసూతముచే '“ఆడుదురు' అని మహ 

త్యార్యము రావలసి యుండగా సూ తమునందు విభాష ననుటచే నయ్యది 

రాలేదు. కోటిశబ్దమునందలి యమహ త్వమునుబటి “*ఆడున్ '** అని ఏకవచన 
రూపమే వచ్చెను, అని తెంియనసను, 

“మహతా రర టులుో అనుచోటంగూ డ నేకశేషఘటితముగా 

నెణీంగి మహాత్తార్యయోగ్యంబులును, మువహాతి తికారకయోగ్యంబలును కమత 

నగునను నర్లము 'వెప్పువలయును “ోఆదు'' అను [క్రియ తద్దర్భ[పథమపురుష 

బహువచనాంతమగునాడు మహాదర్లక మయినను మహాత్యర్గకమయినను రూప 

'భేదములేక “ఆడుదురు'” అనియే యుండును కాని విశేష ణమునకుమా[ తము 

మహత్కార్యము వచ్చుటకు వీలుకాదుగడా. “మోహనరూపులగు విద్యాఢరి 

కోటి” అని యనిష్ట్ర రూప మేర్పడవలసివచ్చును.కాపున '““మహత్రార్యయోగ్యంబు 

అనుచోట (గూడ 6 బెవాసినతీరున "నేక శేషము నాశయింపవలయును. 

ఇట్టి కల్పనమంతయు “నె _తమ్ములకొండ” ని నిత్యాదికము నుదాహరించి 

విభాషననుటచే ' స్మూతో కకార్యమిచ్చట రాలేవిని చెప్పుట వలన దఠుస్టించెను. 

దీనినీతం డుదాహారింపక యిట్టి మహ తీసమూ హార్టకస్టలములం దీ కార్యములు రావ 

నియే తలంచిన నుచితముగానుండును. కోటి శబ్ద మమహదర్హ కెకవచసాంతమే 

కావున “ఆడున్ '' అను [కియాపద మనుగుణముగనే యున్నది. 

' సూ|జశపచంబులమీ(ది తోజడకు మెయి యులు వక ల్చ్పంబుగనగు.౧ల 

ఉ. అందటుంగూడి వోసలకునర్థి వెయింజను జెంచి. నిర్వ. ౨ఆ,% 

చ. ముక్తి కున్ఫుఖతే వహింపంగావలయు "'వోహము6 పోయ 

గం (దోచి భక్రిమైన్. లకీ రో ఆ.౧౫౮ మో॥ 

ప్యా॥ జడ తోచక శబ్దముల పైవచ్చెడి తృతీయా[ప్రత్యయమగుతోడ విభ క్తికీ 

మెయి” అనీకాని “మై అనికాని యీదేశము వికల్పముగా వచ్చునని 
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తాత్సర్యము బాలవ్యాకర్త వీనినెచ్చటను విధింప లేదు. “మాయి టలు (వ త్యేక 

పదము లేయనియు “నర్లి మెయిన్ ”” మున్నగునవి తృతీ యార్దర ద్వితయాంతము 

లయిన సమ సపదములనియు నాతని యాశయమని యూహింపనగును 

ఒరి వె మెయి, = అర్జితోడ న్, భ కతా మెన్ = భకిత్రో డన్. తోడసను తృతీయా 

[పత్యయమునకుమా[తమే యీ యావదేశములు వచ్చుటచే. దృతీయాదులకు 

నుగాగమంబగునను సూ తముచే నంతమున [దుతముదెరెనని తెలియవలయును 

నూ! కు కువర్ష్య కంబు పరంబగునపుడు క వ్య తఆయం౦ంబువారి (యోగం బు 

లం ల దక్తి_ నమహాక వ్య పయోగంబుల .దునుం గొన్ని 

యడల నగామమంబు చూపట్టమ. ౧౯ా 

ఉ. సీ. సంగరమునకు నుత్సవముశకేంగడుకియ సాలవక చని 
యెడు శూరులార ! ఉ, పహారి.ఇఆ.౧౪ి౦. ఉ. లాలన [గొ త్తబెబ్బులి 

కళాసముెట్టిరి యాసనంబుగాం గోలయు సాధువై న యొకకోమటికిన్ 
నిమభేందు. బచ్చుకుస్ . నైప.౬ అ.౧౧౫. ఆ. వెలందిసోయగంబు 

పీకఖీంప వినుతింప వేయికన్ను లమరవిభునికిచ్చి రెండు వేలజివ్యా లండ 
జాధీశ్వరు కొసలగంబోలుం బంకజో ద్భవుండు. విక.56 ఆ.౧౬. ఊఉ, 

బలవంతపు చాపము బెచ్చుకొంటి వేలా నగుబాటు కోర్చి. భోజ.౫ 
అ.౯౫ "వెం! 

(ఇట్ట ,పయోగములంబట్లి ట్ర యాగమశ్యా స్త్ర మగనిత్యేముగుటవలనం 
దక్తీ నచోట్ల నకారాగమము శాకుండినను దోషంబు లేదనియు, గుత్చార్థ 
దోష విస్ఫురణంబు కలుగక పువశ్తాంతశబ్దములమిాంద పాత. 
వచ్చుట కే తత్భూ[తారంభ( పవృ త్తి త్తియై యుండునుగాన నవ్ఫ్చోమ్యత్ర 
మయ్యది యత్యానశ వక్ మనియు. దో-చుచున్నయది.) 

వ్యా॥ బాల వ్యోకరణమున షష్టీ కువర్ణకంబు పరంబగునపుడు నగాగ 

మంటు నీత్యముగా వీథింపణబ'జెను. (తత్సమ. విచా నూ కాని యయ్యది 
కప్మీతయ (పయోగంబు లందు6 దప్ప శ్రీసొధాది మహాకవుల పయోగంబు 
బందును నిత్యముగా గానరాకుండుటబజే నీ సూత్రము రచీంపంబ'డేను, 



శబపరిచ్చెదము '7లి 
(టు క 

న లో శ (జీ తో జ్యా అ (3 . కీ # ల 3౪ 

ఉనా! ఉత్సవముకు, .! నగాగవమువచ్చె నేని * ఉత్సవమునకు ” అని 
అసల 

శ స్త మ ot ల యుండును ఇపేో*బచ్చుకున్* అంవజాదరుకున్, నగుంబాలటుకు, అను 
మ అల 

) నిత్యమనియు నెల్సీ లా ses 

రము వచు?నదుమా,త మటివోవ మురాముండ నగాగమము నిత న mje మ 
a గారా అనన ఇ వలయుననియు న్యాక ర్త వివరించెను ఆగమశాస్త్ర మనిత్యమని సంస్కృృతవై 

తతాకరణుతు చమురు? ఆ గారాయమును?2; తనుంగనను నిది యనిత్యమని 
ఉం 

ప Wo Wd గ 
ఆలం ఎ చంం యి ED నరము ము eS డ నగాగమమురాని (పయో 

“ములు కిలననె న సీ, శాస్త్రిగారు rer "పుకోరంక నిటలాక్షుండును. (కవికర్ణ. 

౩అ,౧౧౯ ప.) సాంపుకు. బస జాాపు. (శరంగ, ౧ఆ ౨౫౨ ప ప.) అనువాని 

నుదాహారించిడి, 

సూ; కం శు వర్ణ కంబు క వరంబగునననును గొన్నాయెశల నగాగ 

మంబు చూపుడి ౨3 

శి 

al తెత్హ్ర తుశతంబునకంయు సుతుంకుమేలు. భార. ఆది.రోఆ.౯౩. 

క్ర Bee 2 చేటుమాచి తె 

మనుకులస_త్తముడు తొజంగ మైధిలినిన్ 

భూజనవాద౦ంబు మహాత్ముల 

యనఘచరి తమునకింకె నధికంబగుటన్. నిర్వ. ౯ ఆ. ౫౨ మె! 

వ్యూ! కంకు నను పంఉమాఎవభ క్తివత్యయము పరంబగునవుడుకూడ 

గొన్ని చోట్లు “న” అను నాగవము వచ్చుననిభావము. సూతమునండలి “పరం 

బగునపుడును? ననుసమచ్చయమువలన నీ (కిందియ భి ఫాయము వచ్చును. 

బాలవ్యాకరణమున నుకార బుకారములకు( గువర్ణ కము పరంబగునపుడు 

మాత మే నగాగివుము విధిపబడియుండ౮గా వరు కంకె వర్ణకంబు 

పరంబగునపుడును 'నగాగమము వచ్చునవియు నుకార టుకాంముల కే వచ్చు 

ననియు నభిపాయము, 

(కతుశ తంబు ప కంక. నగాగమమురాంగా _ |కతుశ తంబునకంకు నని 

యయినది. చరితము _ కంటి -నగాగమమురాంగా చర్మితమునకంకు నని 

య్యొను. ఈ యాగనుము కొని న్నియెడల ననుటచే రాకుండుట యు సమ్మతమే. 

10 
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నో 

సూ: ఉదంతబుంగు నమహాతుల కందు వ్యకము పరందగునప్ప 

డును నగాగమంబు కొన్నియెశలం గానంజకియెడి. ౨౧ 

ఉ॥ చ. చేవ నీవనిమివనాయః త్యమున యందభిష్నీక్టుండ వై ముదం 

బుతో నను బనిగొముు. భార. అవ స ఆ ౨౨౬ క. నిను పిరిడదాన 

సమయంబున యందును భ_క్రిపూర్యముగ దినిం బకించిన నయ్యన్నం౦ 

బమృతేము నెనయుం దురగ మేధపఫలపు. సి-చ్చ్రుం గతా అ ! హరి, 

పూ.భా.౨ ఆ.౧౪౭. సీ. సంతరిందితి నింసజన్వనంబునయందు హర్ష 

నై వధకాన్య మాంధభాప. కానీ ౧ఆ.౭. క. జననాథ నన్ను నకు 

గంగల జను దెంచిన కార్య మేనా సర్వంబు పంబునయందు మున్న 

యొజుంగుదు విను చెప్పెద సీకుందగునె వికువంగ భార్యన్. మార్క-.౫ 

ఆ.౧౮౩. ఉ డక్కలగ వాసీతిన్ మున' పటము్యునయందు సుశర్భపాప 

ముల్. పాండు. ఆ ౮౦ మొ 

వ్యా॥ (హస్వోకారాంతములయిన యమహాద్భబ్దములకు “అందు” నను 

స పమోవిభ క్రి [ప్రత్యయము పరంబగునపుడు కూడ (6 గొన్నిచోట నగాగమము 

వచ్చునని తాత్పర్యము. 
ఈ విషయము బాలవ్యాకర£..మున. జెప్పంబడ లేదు. అందు “కు” వర్గ 

కము పరంబగున వుడుమా తమ నగాగమము విధింపంబం౭ను 

నాయకత్వము + అందు. నగాగమము నాయకత్వమునయందు. ఇమే సమ 

యంబునయందు, ఒవ్వనంబునయందు, మనంబునయందు, పటమ్మునయందు, 

అనుచోట్ల నగాగమమువచ్చెను. అందువర్గకము పరంబగునవుడు వచ్చెడి నగా 

గమము ““అమహచ్భబంబులక” యని చెప్పబడెను. కాని కంేె వర్గ కము 

పరంబగునపుడు వచ్చెడి నగాగమముగూడ నమహచ్భబ్రముల'కే వచ్చుచున్నది, 

అదియు నుదాహరణములనుబట్టి యుదంతములకే వచ్చుచున్నట్లు తెలియ. 

బడుచున్నది. 

సూ॥ తెనుగునం గొన్ని తత్సమదెళ్ళశబ్దమ లకం'పెం బరంబుగ 
నేకవదనంబున నీచక్వద్యోతకంబయి యిగా యను నోక్క 

కబ్దంబును దానిపై డువర్గ కాదులునుం జూప్క్టైడి, సంటోఢ 
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దె 

నంబున డువర్ష్య కంబు చూపటడు. తుదిదీర్ల ంబునకు హ్రాం బు 

వై కల్పికంబు- 
౨౨ 

ఉ॥ (ప. బాలిగా(డు; చిట్టిగాండు; సం. ప. బాలిగా ! చాలిగ! 

చిట్టిగా ! చిట్టిగ ! నాలిగానిన్ , గాలిగాని చేతన్, అని తక్కిన ఏవిళక్తై నై 

లూహ్యంబులు, ఇ్రబ్లు నోపాలిగాండు. మొ 

వ్యా॥ తనుయగుభాషయందు( గొన్ని తత్స మశ బ్రములకు 6 గాన్ని చేశ 

శబ్రములకును బరమం దేకత్వమును బోధించున వుడు టగా యనునొక్క 

శబ్రముచేరి నీచత్వమునుబోధించును. ఆటు చేరిన “'ఇగా'' అనుదానిమా6ద 

డువర్గ కాదులు అనగా విభ 'క్రిపత్యయములు చేరును. సంజ్ నో ధనార్లమున “జ్ర 

అను ద్రథమావిభ క క్రి [ప్రత్యయము చూపట్టదు అనగా పపం సంబోథ 

నమున డుపత్యయము ల్ లోకుల న “గా” లోని తుదిదీర్హ ము వికల్చ 

ముగా (హస్వమగును అని సూతతాత్పర్యము ర 

బాల _ తత్సమశ బ్దము, చిట్లి - "దేశ్యశబ్రము వీనికి “ఇగాి' యనునది 

చేరి డువర్ధ కమురాంగా తాత అయ్యెను. బాల = ఇగా. అపదాంత 

స్వరసంధి 'నిత్యముగా వచ్చుటచే “వనాలిగాడు'' అని యయ్యెనని తెలియ 

నగును “చిట్టిగా డు అననదియు నికు సంబ్ నోధనార్హంబున దీర్ద మునకుబదులు 

(హస్వము 'వికల్పమ. గా వచ్చుటచే “బాలిగ [2 బాలిగా! చిట్టి | చిట్టిగా | 

అని యగును. 

బాలిగాండు అనును ద్వితీయావిభ క్తి చేరంగా బాలిగానిన్ అనియు 

తృతీయచేర గా బాలిగానిచేత ననియు నగును. ఇకే బాలి గానికొ అకు మున్నగు 

నవియు నగును. “బాలిగాడు*' అనుచానివలె గోపాలిగాండు మున్నగు తత్సమ 

రూపములును గల్లునని యుగాహరణములవలన6 దెలియుచున్నది. “బాలుడా | 

గోపాలు(డా | ma '* మున్నగుపదముల [పయాోగమున( గానరాని నీచ 

త్యము బాలిగా, గోపాలిగా ! బాలిగాండు. ఇత్యాదులయందు స్సు రిం చుట 

విదితమే. 

““ఏక్రవచనము”* “ద్వివచనము*” అనుపదము లా యా [పత్యయములనే 

గో ధించుట లూచారము. ఏకవచనమనంగా నేకవచనపత్యయమని యర్షము. 

కాని యూసూ(తమున * శేకవచనంబున” ననుపదమున కేకత్వసంఖ్యను 

బోధించునపుడని యర్జ్హముచేయ వలయును, కానిచో సూత్రార్లము సరిగా 
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నుండదు. ఏకవచన్యపత్యయమున aT EEG చూరకి.దుగతా | (పకృ 

తికి పరంబుగనే ోఇగా" వారలా తగ తా.! 

ఇగా యనునది యొకశ బ్రమని రుదు న ఉను గబమనణయగా రామ, 
a 

హరి, మున్నగు వానివంటి (పాతి తిపడికి మనితలఅత రామ న్యు మునులూ 

వర్గరూపమయిన ఢ్వనియని భావింప పళలయును ఇగ యుగాది యాగము 
లం 

మని శాక్ వ్యీయుండిన బాగుగానుందెదెది, 

““జువర కంబు చూవటదుిి అనుటోట ““చూవట్లదు”! అనగా లోవించు 
(32) ae 2 

నని యర్జముచెప్పవలయునుగాని “రాము న జారు స 

చో ఖం యల టప ఒయొ' గార్ల ము జాలం నాను. పనుల ల లలా 
Le 

ప ఇదా, రై ఆ య్ 

[ప్రత్యయము లోవించునని తెలియవలయును. చాన గస లి *న్నథు Ci) నంగా 

em) 

గానరాకుండుట. అనగా లోవించుటయే యగను “ధను లోప” అని 
% 

వ యాకరణుల వాక్యము. 

““దీర్హమునకు (హస్వంబు” అనుచోట. దీర మునకు ఒదులుగా (హస్వ 

మని య ర్త ము. కాదేని * దీర మునకు (హన్యశ్యయం గాకల్ఫిరంబు అని 

సూ[తింపవలసియుండును. దీర్చము;, హాస్యము, అన్న శి బవులు ట్రా రము, 

(హస్వాక్షరము అనునర్హముగలవి. ఇవి ధరి వా దరు?! గాని ఢి వాచకములు 

కావు. కావున ““దిర్హృంబు (హన్వంబగు* నని కా? ర మా 

వచ్చు''నని కాని “దీర్గ మునకుఒదులు అనగా దీర్లార సగ నై'గము | ; (హస్వము 

వచ్చు"*'నని కాని తుం ఓల యును, ఇచ్చట “2 దుష గా” , అనుదాని నథ్యా 

హారముచేసికొని దీర్ధ మునకుబదులుగా [హసన్వమవచ్చునని యగ్గఘుచేోయవల సీ 

యున్నది “దీర్హాణాం |హస్వఃి' ఇత్యాదులందు ధీర్తాగా నకుల నా నమున 

[హస్వమువచ్చునని యర్లము. 

సూ॥ ద్విత్వయు క్రలాంతంబుమీ(ది లుల లకును రుర లాదేశ.బు 

లగు. ౨౩ 

ఉ| మ. ఆరతెజాల్లీయ రామరాజు విదతిచ్య్లూఫకు శాహో 

భయం, కరకాచేయకభారం జోరునం గడంక ఇళ్ళు ఏరారిమబ్లురకన్ 

మట్టియం దదియబలథభథూళుల్ నంగడాశ వీ చ్చ్పర కాం తా_స్తన 

సాళి విన్ గరిడి నాళ్చర్యంబు చర్చింవంగన్ . రామా.౧ ఆ ౫౫ మొ! 
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లి 

వ్యా ద్విత్వయు క్త లకారవునంగా రెండు పాలు లకాకములు. జూట్ వి 

యంతమునగల3బుము అనం జ 
య న 

య "జ ఖు ష్ ? 

నున్న “లు” అను [పథమాఒహువచన్మ్నపత్యయమ కక రు అయ సచిలిియో్ ల 

ఫ్ 

లో 

అను డ్వితీయాది విగక్తులరువచ్చు నాగమరుూోకు “రి అనునదియు దాదేశము 
ఓ ఆస 

ధు అలా 

రమతోంగూడిన**అకాచము క ) న బమని యర్రము చెవృువల యును. 
స. లు 

ఉదాహాదించిన మలశబ వటి చేకచా |! ౨ ఇక్రది “క బి శ్రాంరగాంతముకాని ద్విత్వ 

కొనవలయును. 

“అకారము" అనయా నకారముతోం గూడివడానినే (గహించినచో ద్విత్వ 

యుక్త లకారమన(యగా “లల” అనరీతి నుండందగియుం డును, కావున నట్టును 

జప్పురాదు 

Moss బున ““నడంతంబయి దీగ పూర్వలోపధంజయిన మహాత్తు 

మో (ది విభ క్తి లకారంఒనకు రేగంబగు' నను సూశముచే “బాలురు” మున్నగు 

రూపములు సాదింపదవయణుచుచునాఏ కాని మల బమున నువవ్యయగు లకారము 

ఏ అందుచే నిచ్చట నా 

సూతముచే లకా:ము౯కు "రిననమురాకయుందంగా న్ సూత్రము కచియిం వ 

వలనివచె సను. 

“మలురకున్ '' అ అననది యుణాహరణము,. ద్విత్వయు క్రలాంతమనంగా 

“మల అనడానిని [గహింపవలయును. దీనిమో(ది “లి అవశఠానికి “రి 

అనునది రాయగా ““మల్తుకకున్ ”” అవి యయ్యెను కప. (పాసస్తలమున నుండు 

రణే మార్చుటకు శక్యముకాదు 

జీ నకు బూర్వమ.న దీర ము కలేదు లకావకమే యున్న 
Oe 

ఈ సూతము బాల వ్యాకరణసూ | తమునకు డిదుబాాి. కావున నీ విధానము 

కూడ నవా క్తులమో౧డవాపి కయన్ దత్సమముల ౩ కేజకునియును చెలీయవల 

యును శాచేన తలలు” “మగివిల్ర మున్న సుచోగనుోరు రావ లసివచ్చును. 
యా 

ఈ సూ తంబు “లుల”! లకును రుద లాడేశంబులగు ననుటకుబదులు 

విభ_కి లకారంబునకు రేసంఒగున9 యున్నచో నాసూ[తములోని యంశము 

చిందు జేరుననువిషయము సుగమముగా స్వురించును, 



ద్విత్వయు క్ర లక 'రపూర్వకాదంతం ఒయిన తత్సమ మహత్రుమాంది 

విభ కి లకారంబునకు చేఫంబగునని సూడించుకు (ైయము 

ur క శ” ఆల we వ్ an ఛో అట శ్ 

సూ॥ వివాశబంఎబు సంస్క్ప్రతలబునం బుంలీింగ.బు నగు. ౨౨౪ 

ఉ. విధోవిభానే హా సన్న | పకాశేవేకసేపిచ, అని సులిం 

గంబునందు అజయు:డు. నీఫెకి( దత్సమం౧?అనం బుంలింగరూపము 
గా 

le 

తోనే పయోగముగాని ప్రీలింగరూపమునో "లేదు. దంస్తైశ బ్దంబును 
Ks} 

బుంలింగముగాను గౌనంబశియడి. 

వ్యా॥ బాల వ్యాకరణము నాకారాంత ప్రీలింగ కబములకు( ద త్స మ, 
ty 

2౪, 22, సూ[తములచ దిర మునకు హాస్యనువచ్చి వం క ప్రత్యయము లోపిం 
యు ఎంటి 

పంగా *ఠరము'' అని యయిన పే విధా అను నాకొరాంత త్రీలింగ = బ్రముకూడ 
వ్ 

“విధి” అను రూపమును జందవలంియుం-'” గా ౯ నిగి నివారించుళికుం “గంధ 

రాదులు కీ బతుల్యంబులు ఒహుళంబుగానడు'' నని సు |తింది, కంధరాదులలో 

విధాశబ్దమును జేర్చి మ మను రూపమును. మదత కు కి ధాశ బము3రు( 

గీ బతుల్యత్వము నిత్యమనియు “విధము” అనియే యగుననియు. ఇప్పుంఒ'దెను. 

బాలవ్యాకర్త విధాశ బ మాకాగాంత (స్రీబంగ యే యని భావి చి “సిథము” 

అను రూపము సిద్రించుట కె కి బతుల్యత్వమును విథించుకొసను. కాని యూ 

శబ్దము పులింగంబునను నుండుటచే “వృక్షము” అనునట్లు “ఖిధథధము'' అను 

రూపమును జెందును గావున( గీ బత.ల్యత్వము చెఫ్పలు యనావశ్య మని (పాఢ 

వ్యాక ర్త యాశయము. క్షీ బతుల్యత్వమును నిత్యముగా విధింపనిదో ప్రీ లింగ 

శబ్లమునుండి యనిస్రరూపముకూడ నీద్దింపవలసియుండ గా గత్సమురూపము 

లలో స్త్రీలింగ విధాశ బ్బమునకు, [బయోగములేడని తెలియవలయును ఇయ్యది 

పుంలింగమనుట కజయుని నిఘంటువును |బమాజీకరిం'చెను. 

కంధరాదులలోని దం ష్రై9శ బ్రముకూడ( బుంలింగముగాయగూడ నున్న 

దనియు నాకారణమున దంష్ట్ర, దంస్థ ౧ము అను ఇందురూపనుయుంను సిద్రించు 

తుచ దీనిని గంధఢధరాదిగణమున 6 బరించుట యనావశ్యక మని యఖ్మపాయము 

(సీ. శా, గారు దంష్టా9శబ్దమునకు, బుంలింగము అ|పామాణికమనుచున్నారు.) 

సూ! అర్హాదులకడ యిచ్చున కుక?ంబును, మీడ వువర్ణకంబును 

వై కల్ఫికంబుగా నగ్గు. 
9) 

ఇ ౧1 
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డ్ అక్హువు; జమ్ము ధర్నువు; ఢర్భుము, వస్పను, వస్తము. 

చ. అవని యశరాజకంబయినయప్పుశు ఘా | పజలందు సర్వధ, 

ర్హువులు దొలంగు 'దేవముపిముఖ్యులు వాయువు రోలి వృష్టి లే, దవ 

మజియర్జ్యువుల్ దజుంగునంవుప కావ్రునం గాలయాపవనం, బసితథ వాక్య! 

చేయక రియంబున రాజ్యము నిలు మి ప్రోటీన్, భార ఆదఏ.ర ఆ ౨లీ౮, 

వగువునందలి వువర్త కంబాండె పత. చు ఈ వో. 
౧ ళం ౧ 

వ్యా॥ అర్ష శబ్ద మవ తతా మహాతగునుతడే WE కము అనునరు అత నతి! 
ఉనా వ్ గా బం 

అను కూతు య. కరణ(వకారిముగా6 బొంమచున్నది కాని పయో 

గములందు “అకునో నురితఫిగూడి రూపము కానవచ్చుటచే నీ సూ[తము 

రచింప6బడెను. మ అనునేు “'ధర్మువు “వరువు" అను రూపములును 

గలవు. కావున “నర్హాదు' లని యొక గణ మెర్చ్పుబుప:బడెను. 

అర్హ ” అను పాతిపదికమునకు. మీధ మెకవచనపత్యయము వివక్షించు 

నపుడు క కడయచ్చున కుత్వమువచ్చి వువర్ణకము చే చెవంగా “అర్హువు” అని యును. 

ఇది వెకల్ళికము కాపున నర రృ మనియు Ss కట్టును. 

పళాహరజపట్యమున ధర్మువులు, అర్హువులు అని రెండును గలవు. వీనిలో 

వువర్ణకము లేదు వుగాగమము గలదు అందుచే సూత్రమున వర్గకముమా|త్ర మే 
కాక యాగమముగూడ విధింప(బడినట్లు తలంపవలయును. సూతమునందు 

““వర్షక *” అనుచోట “వర్ల అని యుండిన రెండువిధములగు “వు లకు [గహ 

ణము లభించును సూతమున సర్హాది [పొతిపదికములకే వికల్పముగా నుకార 

మంతాదేశముగా విధించిన సరసముగానుండును. 

వర్షువులోని పువర్షకము మాము వికల్పనుగా లోపించి ర్” అని 

నజటెకరూప కంత వివరణమున( జెప్పెను, 

సూ! రాహు బాహు శబ్దముల కంకట వువరకలోపంబు వై కల్సి 
కఫ వకూ 

కంబు ర 

ఉ. రాహువు, రాహు; రాహువులు, రాహులు; బాహువు, 

బాకు; బాహువులు,  బాహులు; ఇత్యాదులు. సః అపమేసఘుమై 

యున్న యంబరముస, విద్యుత్సహ_సముల్ విలసీల్లె మజ రాహు, 

పర్వంబుగాకయ భాను గప్పి. భార. సభా,౨ అ..౨౯౯, తే, అగ్ధలించి 



SS SEITE 

నాయెవుర బావహాప్పళంచి కంపం కొన ముం 6గాననెంగా, భార, 

విరా..౨ ఆ.€ మో! 

వ్యా ఉకారాంటి బెక Wl EOSIN es! Ch Ws శతు 

హత్తులయినచో మనం. అవా”). " ధింవను. 

జట a లే ఆ సంఘ్ న కా Rs లో అ జం * లో లో Fd మహాతులయినచి రైడు పము ౮ ర 6. ప ED as TT RST, నుం క్ కావున 
అటి ఇడా ౬ E (sd 

Ad ఉన, Er Mee న అ ఇ * శు శె జ a జో బెల వారక ర ఓ6మంు Cy Teme 3 | న్ సా స న ఆ క 
$$ అట 19 % (లో Ca oad అ CS వ్ | ణు ఇ శి CS శ రాహువు” అని యగును, (ఆం గ్ ము ష్ట్ర న న 

. 

అర జ లు ఉక ధా £6 a న. స్ కు ల్ు ~ ష్ క # Re బున ళ్ శో ణీ చెప్పవచ్చును, వా! రామం ప టి చి Cm క టే ౯ ఎఎదు, 

అకు బాహుకబ వవ హత్తు కాస ్త్యనుగం వని, కముని? రాలకు 
చం 

అనీయే SS తానా అన్యత్ ము EF వ్యా రిణను Ry ౧ ' భ్యముకాదు. 

కనుక నీ సూ|తము రచింపంబడెను 

Val ఇ జరీ డీ తళ ళ్ న నా ఇ” ఇ “ ఖు ల రావా బాప కప ములక 5 En rer వ పుక్య్యంకుము, ఇతర 
rt ఆలో ఇ షు క ణా మ కళ * జో జ జో నే ఆ “eu విఖక్తులు పరమగునపుడు వచ్చెడి మ న LUD EE మ లోషిందు 

చ లీ క్ ర 

ననిసూ తార్లము అంతటన్ ’ అ 

భావము. 

eA (గా నన్నిషికొక్తులు వివడించునపుదును నని 

వర్ణక మనగా (బత్యయము “రాహువు ఆ 

[ప్రత్యయ మే. “రాహువులు” అన చోట “వి” అనునది యహాగమము కాని 

(ప్రత్యయము వాదు. ఈ సూ సూ లము క MITE సంలు గం వాడ శ్ లో 

జగ తా మ్య ఖ్ క ఆ _ జ్ “ జే ష్ రావలనియున్ల న్ని అంఎంయ ఆలు నంా ఆమి ISLET 1 (అను గ, 
ళో 

2A ర న ్ | సలి ల ర 
$ వర్ణ అని కకొరవహెతముగన. ఉట చు పూవన్వను = | త్రమునం దును 
విషయము విపరింప6ంబటదెను,. వువర్థ మనినచో. (బత్యయమని రము కా 
కావున నాగమము (ప్రత్యయ ముకూడ [౧హంవంబడును. 

రాహున్సు _ సువగ్గకల్ పభురానిరూసము. రావణ ..ల్ 'పమువబ్బిన 
రూపము రాహువులు _. వుగాగమము పచ్చినిరూసము. రాజులు  అగమ 
రివొతరూపము. బాజ్ హుకబరూపములును ని” “కే తెలియనగును, ia 
గాకయు భాను (గప్పెో ఇది రాళ్ళు అనుటకు (బయోగము. “నా మెదుర 
బాహమవపృశళించి'” ఇది “బాహు” అనుటకు. (బయోగము, 

బోహా శబ్బ పోకారాంతమును గలదు. దానీకి. (ధవై (న వమకవవనాంత తత్సమ 
రూపము “బాహా ' అని యుండును, బాహ 4. అవ్పళించి = బి వొహవ్చళించి, అని 



బ్రపరిచ్చేదము 81 

యత్వసంథిం చేసినను ర కుదురును కాని బాలవ్యాకర్త స్ర్రీవా 

చక తత్సమసం? గోధనాంతములకు సందెలేదని నిషేధించి సంసృతీయమున 

కథర్వశాచార్యులు సందిని సమ మృ 3ంవి వినను బూర్వకావ్యంబులయందు. (బయో 

గంబు మృగ్యంబు అని వవించుటచే నిచట “బాహా అను శబ్దము కాదనియు 

“బాహు” అను నుకారాంతకబ్దమే యనియు చెలియవలయును 

వ్ 

సూ॥ పిశ్వక్రు .తశనియు చూవంబు., ౨౭ 
ఈ 

వ్ ష్ న్ ఇస లై ఈ. సి విశ్వకర్నునికూంతు విశదలావణ్యస నుజ్జ్యలం చేకొని 

జరూాంబోయి. హారి. ఆ.ర ఆ.ర౫. 

బాలవ్యాకరణమునందలి '“హలంతంబు [పథమెకవ చనాంతతుల్యంబిందు 

నామంబగు | ననుసూ[తముచే “విశ్వకర్మా” అనునది [పాతిపదికమగుచుండ 
వ tt కు త 373 జ దీర్చమునకు (హస్వమువచ్చి విశ్వక ర్యాదుల స్త్రీ ౧౦బగు"నను సూ తముచే 

స్రీ త్వమువచ్చి ఉత్వడుబ్దాలు నిషిదములయి [పధ మైకవచనమునకు లోపము 

రాయగా ““విశ్వకర్ట్భు'*యను రూపము బాల వ్యాకరణముచే సిద్దించుచున్న ది. కాని 

యుత్వడుజ్ఞు లతో విశ్వకర్శు(డనురూపముకూడ నుండునని సూత తాత్పర్యము, 

అందుకుగబయోగమును ““విశ్వకర్ముని కూతు లనుచోట' జాపుచున్నా (డు. 

ఇచ్చుట విశ్వక ర్ముని యొక్క అనురూపమున నిగాగమము డుమంతంబు 

కావుననే వచ్చెను. “డుమంతంబునకు ద్వితీయాద్యేకవచనంబు పరంబగునవుడు 
సర్వత విభాషనగు''నను సూత్రము నిగాగమమును విధించుచున్నదికడా | 

కాపున నీ శబ్లము విశ్వకర్భు(డను పథ మెకవచనాంతరూపమును బొందునని 

తెలియనగును. బాల ప్యాకరణము'చే ““విశ్వకర్మ' 'అనియేకాని విశ్వకర్ము6 డను 

రూపము సిద్దింపకుండ గా సీ సూత మట్టిరూపమును విధించెను. 

సూ! దెశ్యమునం దక్కడాదులు నితె కకవచనాం ము ఠా 

ఉ. అక్కడ, ఇక్కడ, ఎక్కడ, అచ్చట, ఇచ్చుట, ఎచ్చట, 

ము ఆదిశబ్దముచేత బరులు, శిలు మొు॥ కోందణు ఇరులు కీలు శబ 

ములు పహ తహ కు లందుకు అట్లుకాదు “బ్పరులున నొంటింబోః 

బరసతి నెల్టుట. విజ్ఞ. పా. గాం౫*, “కలభావి. శి వేనలియొక కేలంబట్టి 

వేతొక్క_ కిలనొటి:గ త్తి వెతికి”, కళా, కిఆ. ౧౧౯, ని జికా 

i 



2 ప్రాఢ వ్యాకరణము 

మయం బొండొంక మాసం "బెజ కీలు లణకువం (బదిలి బ్గయ” 

కవికర్ణ. రోఆ,. ౧౮౦ 

వ్యా దేశ్యశబములలో నక్కడ మున్నగుఐవి నిత్యముగా నేవచనాంత 

ములేయగునుగాని ఒహువ ననాంతముబుగా నుం*వని డాన్బశ్యము. 

“-దేశ్యమునం''దనునది జా త్యేకనచ నాంతను3 తలంది "'టెశ్యపదము 

లలో నను నర్లమును స్వీ రింపవలయును. కాదే ) 'దెస్యముల౨వని _యుండదగును, 

ఇరులు, కేలు, అను పదములాదు 'లు'ఎను వర్గము సనవ *ఒబ్బటచేం గాబో 
లి 

లును గౌందజు ఎహువవనా.తముల తలంచిం కాని యవ ముకవచనాంత గై 

ములే వ్రీసవుముల నుట చి 6 |: గమె*” వచనము లోపింఎను ోఇరులున నొం 
nom Q— 

టింబో”' ననుచోట “ఇగులు'అను ఎబమునా సేళవచస (పత్యయమగు “న” 
ర్ 

అనునదిచేరి వినవచ్చుఓ యిెదులకు? నవార్మాణము గీడు మువు న లేకవచ 

నంబులు''అను సూ తముచే “నిఅనునది యేకవచన మే యగుట నిర్వివాడము, 

““కలభాషిణి వేనల యొక కేల(ట్లి వేజొక్క కేల నాజంగ త్తి, బెటికి'"అను 

చోట6 ““గేలుఅను పవమున “కౌ3ియను విశేషణముండుటచే నయ్యది 

యేకవచనాంతమే యా తెలియం గు యు, - "త్తు “పఅెకేయి లణకువన్'' 

అనుచోట బహువచన... ౯ నం “౨ పే సం సిబి భి న్రవ్ర మ్చుటచే “కలు” 

అనునది రేకవచనాంధ కే య తెలిము శుళి స్నా నునీ వ్యాక ర్త యభి 

(థాయము. 

ఒక కేల ననగా నొకచేతితో నని యర్హము. ఇచ్చట దృతీయావిభ క్తి 

దొావలసీయుండంగా గాని స్థానమున “జడంబు తృతీయా స ప్రములకు ద్వితీయ 

బహుళంబుగా నగుిసనన సూ[తముచే ద్వితీయ వచ్చెనని చెప్పవలయును. కానీ 

“కీలు అనునది యుకారాంతమయినచో 'నేకత్వంబునం దృతీయార్షంబున 

ద్వితీయ రారాదు “బీహుళకంబుచే నికార్యం బుదంతంబునకు బహుత్వమం దే 

యగు "నని బాలవ్యాకర్త వచించెను, జాపవిభ క్తికము కడాకుండుటచే *ీనొప 

విభ క్రికముల తృతీయా స ప్రముల కత్వంబు బహుళంబుగా నగు" (బాల. అచ్చి, 

నా, సూనను సూ తముచే నత్వమును రాదు, (కేలు అనునది బహువచనాం 

తమే యనినచో6 దృతీయ వచ్చును). ఆ కారణముచే నొక కేల ననునది యేక 

వచనాంతమనుటకు ద్వితీయ బాధకముగా నున్నది. అయినను నేకశబ్లము విశే 

షణముగా నున్నంతశమా[త్రముననే యిది యేకవచనాంత మనవలయును, విభ క్షీ 
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నెట్లో క్లిష్టమార్రమున సాధువుగా ” ్పవల యును ఇయ్యది యేకవచనాం 
తంబనుటకు *బెజకేలులజణ (కువి erg వేణల్ొక యుదాహరణమునిచ్చెను. 

"కేలు అనునది యేకవచనాంతముకాక ఒహువచనాంతముయినచో *లు"అను 

బజహాుువదన [ప్రత్యయము మరలంజేరుు సం “*వింగదు. కావున గేలు అనునది 

యేుకవచనాంతమే యని [గంథక రా?" యము 

పరిళీలింపంగా నీ పయోగము “శకేలు'' -ను పదము నిత్యకవచనాంత 

మనుటకు సమక్షము కాజాలదు. మో(దుమిక్కిలి ని -త్యవచనాంతము కాద 

నియు బోధించును కేలు అనునది = త్యకవచనాంతమని చెప్పుచు. 6 స్టార్ట జే 

లులు'అను బహువచనాంతకూప [పయోగమును జూాప్పలు చి తముగానున్న డి 

ఇయ్యది కేలు శబ్దము ని'త్యెకవచనాంతము కాదనియు బహువచ నాంతముగాథ( 

గూడ నుండుననియు బోధించుచున్నది 

పరిళీలింపంగా.6 “గేలు*అను శబ్దము ఏకవచనాంత మే యయినను నిత్యైక 

వచనాంతము మాతము కాంజాలదు [(పాడవ్యాక ర్త చూపిన యురాహారణము 

ననే “పెజకేలులుిఅని బహువచనాంతరూపము కానవచ్చుచున్నదికదా ! 

“శకేళ్ళింతికిన్ '' అవి యాము క్రమాల్యదయందును బహువచనాంత [పయోగము 
చూపట్టుచున్నది. కాన “కెలు'శబ్దము నిత్యెకవచనాంతము కాదు. ఉభయ 

పచనములును గల యుకారాంత శబ్దము “ఇరు గేలుల కనుపట్టు' "అను విష్ణు 

పురాణ [ప్రయోగమును దీని బహువచన రూపమునకు. ప్రమాణ మగుచున్నది. 

““కేలుఅనునది యేకవచనాంతరూపము కనుకనే *పెటకొంగు కేలున నులివె 

ట్రుచు”నని శుకస పతియందు నవర్గకాంతముగా( [బయోగింపంబ'డెను. శకేలున 

నను నవర్గకాం తమున “శకేషాంచి దుదంతానాం నేతి విభకావునోలుక్స్యాత్” 

అను సూతముచే ఉన్లోపమువచ్చి 'ేలన్ అని రూపము నగును. “క కేల” 

నిణ్యాదిక మిట్టి దే. ఇది యాపవిభ క్తి" న్నచో “నౌాప ఎభ క్తికంబుల తృతీయా 

స పముల కత్వంబాదేశంబు ఒకూుళంబుగా నగు బాల, సూ. చేతను గేల నని 

సిద్ధించును. 

బాల వ్యాకరణమున నీ శబ్బమ లు నిత్యకవచనాంతములు ; ఈ శబ్దములు 

నిత్య బహువచనాంతములు నని వివరింప(బడ లేదు. [పసంగవశమున నప్పు 

డివ్పు డను శ బ్రములు నిత్యాకవచనాంఉములని 'చెప్పెనేకాని యితరశ బముల 

నిషయమున నేమియు? జెప్పియుండ లేదు. అ కారణముచే. (ప్రౌఢ వ్యాకర్థ యా 
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విషయము నీ సూత్రము మొదలు ౩౮. వ సూూతము వణుకును వివదించు 

చున్నాండు, 

పాణినీయమున నిత్యైకవచనాంతములు నిత్యబహువచనాంతములు నను 

విభాగము చెప్పంబడ లేదు. ఇట్టి వానిని ద్రయోగమునుబట్రియే తెలిసికొనవలయు 

నని వారి యూశయము. నిఘంటువు లీ విషయమును బోధింవుట యాచారము. 

అట్టి తలంపుతోడ నే బాలవ్యాక ర్త యీ విషయమును జెప్పళేదు కాని వచన 

ముల విషయము, విభక్తుల విషయము వ్యాకరణము చెవుటయే సమంజసముగా 

నున్నది. ఇట్టి విషయము చెప్పుట కొక యనుగమము సులగముగా6 గానరానం 

దున గణములుగా నేర్చాటు చేసికొని “అజాద్యతషపాప్”' ఇత్యాదిగా. గొన్ని 

విధానములను జేసిన క్లే ““యక్కడాదులు*” ఇత్యాదికముగా గణముల నేర్చ 

అచుకొనియుం గొన్నిచోట్ల సన్యవాచకత్వము మున్నగు ననుగత ధర్మములను 
బట్టియు వచన నిర్ణయము చేయుటకు. (బౌద వ్యాక ర్ర పూన కొనుట యుచిత 

ముగనే యున్నది. 

సూ॥ సస్యవాచక శబ్దములును. ౨౯ 

ఉ॥ ఆరుగ, చోడి, వరి కంది, పెసర, మినుము మొ॥ 

“ నిత్యెకవచనాంతములు”” అను పూర్వ సూ[తములోని పదము. కిక 

నూూతము వరకును అనువృత మగును. నన్యములనగా చేలు అని యిచ్చట 

'ఆలియ6దగును. ఇట్టివి సంస్కృతమున జోషధులని చెప్పంబడును, సస్యశబ్దము 

నకు “పంటి” అనగా ధాన్యాదులనియు నర్థము గలదు. “వృక్షూదీనాం ఫలం 

సన్యమ్''అని యమరుండు చెప్పెను. కాని చేను అను నర్హముకూడ వ్యవహార 
మున నున్నది. 

వరి, కంది, మున్నగు చేలను చెప్పెడిశబ్రములు నిత్యకవచనాంతములుగా 

నుండునని భావము. 

ఈ శబ్దముల'కే వాని పంట యను నర్లముకూడ( గలదు, అవ్వు డీ నియ 
మము వర్తింపదు. అందుచే సస్యవావకములని చెప్పంబడెను. 

ఆరుగ _ ఇత్యాదు లుదాహరణములు ఆరుగచేను, చోడిచేను అను దితి 

నర్షము గలుగును. పంట యర్షమయినచో ఆరుగలు, చోళ్ళు, కందులు, అనురీతి 
నుండును, 



శబ్దపరిచ్చేదము రిట్ 
యు 

సూ॥ కతిసయ సంభారవాచక గబ్బ్దములును ౩౦ 

ఈ. ఆముదము, ఇం౦గున, ఉప శ్ ండు,చమురు,షసుపు మొ 

సంభారమనగా సామగి. నిత్యవ్యవహారమున గృ హూపకరణములు గా 

నుండెడి సొమానులని భావము. అట్టి వానిలో గాన్ని నిత్యకవచనాంతములని 

భావము. ఆముదము _ ఇజ్యాదు బుదాహరణములు. 

నూ॥ లోహవాచక శబ్దములును. ౭౧) 

ఆ ఇత్తడి, ఇనుము, కంచు, బంగారు, వెండి మొ॥ 

లోహ వాచ చకశ బములన్నియు న్త్యెన వచనాంతకములే యని యర్హము, 

ఇతడి మున్నగునవి యుడాహరణములు 

ఈ రెండు సూూతములకును నురాహకణములగు పదాగ్న్వములు ఏకికృతము 

లయి యేకపదా రముగా భాసించునవి ఆ కార ఇ౩ముచే నయ్యవి యేకవచనాంత 

ముల యగుచున్న వి లోహములన్నియు నేకీకృతములయి చూపట్టును. సంభార 

వాచకములలో మాతము ఏకీక్సతములయి యేకపదార్ల్షముగా తాపిరహో కక 

యేకవచనాంతము లగుచున్నవి వీనియందు బహుత్వముకూడ నాక్కాకచో 

వివక్షితమయి బవహువచనాంతములుగను నా శబ్దములు కన్పట్టును. నేతులు, 

నూనెలు, బంగారాలు (చూ. వెండి బంగారాలు) మున్నగునవి వాడుక లో 

జాపట్టుచున్న వి. వచనముకూడ చాలచోట్ల మ 1 యున్నది. 

సూ సమానార్థక ములయిన యీ, డన, సరి, పల నగు దేశ్య 

విశేషణ శబ్దములును ౩౨ 

6|| క. స్వరములు నురములు శిరములు గరములు 'బెందొడలు 

మెడలు గన్నులు వెన్నుల్, సురుచిరషదములు రదములు సిరువురకును 

జూడ నొక్కయీాలరై యునికిన్. రామా. కిపీ-౦0. ౧౯౨. క. పతిం 

బడసి సుతులంబడయగ నతివలు గోరువురు కోరినట్టుల తనకున్ | 

బకింబడసి సుతులంబడసెను, సతులీ భార్షవికి భాగ్యసంపద నెనయే. భార, 
ఆది. కీ ఆ, ౧౩౧ క. సురపతి యమ వరుణ ధ నేశ్వర కమలాసనుల 

దివ్యసభ లెల్ల న లేశ్వర చూచితి నవి దీనికి సరిగా వత్యంతవిభవసౌంద 

ర్యములన్. భార సభా. ౧అ. ౫౯ 4॥ పేమధరాధ౭ేం దమున 
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శెంతయుం 'బెద్ద ధృతిన్ భుజంగమస్యాామికి మేలుచేయి పటువాగ్యిభవం 

బున బార కాగల ఊజామురభూలికిన్ సరి (ప్రధానులు దిక్కి- న వారు 

సాటియే మామిడి వీరభ దున కమాత్యశిఖామణి కివ్యసుంధరన్ . నై, 

౧ఆ. ౨౮. మొ. సరులువేని దృక్పంజన శాబక ములు అని ఈ క వో 

బయోగము కానంబడుచున్నది. అది శ భ్రాలంకారతత్చరత(మున( 

(బౌఢముగాం జెప్పబడినదని |గహీింపవలయును. 

“సమాని''ఆను శబ్రముయొక్క యర్లముగల ఈడు, ఎన, సరి, సాటి, 

మొదలగు వికేషణములయి” దే" ్ య"బములును నితెకవచనాంతము లగును. 

స్వరములు. .. ఒక్కయీఎె యునికిన్ - ఇచ్చుట ''ఈడు''అనుశ బము 
య ఓ 

స్వరములు" “ఉరములు 'మున్నగు విశేష్యములు ఒహూువచ నసాంతములయి 

యున్నను "నేకవచనముతోడ "నే [పయోగింవంబ డెను. 

“సతు లీ భార్హవికి భాగ్యసంపది సెనయే”). ఇట విశేష్యమగు “సతులు” 
అను శబ్దము బపహువచనాంతమయిశను *ఎన'అను సమానార్షర విశేషణము ఏక 

వచనాంతముగా నున్నది. 

“ముర పతి అవి దీనికి సరిగావు... .. * ఇచ్చట అవి అను విశే 

ష్యము బక్యువచనాంతము. సరి అనునది ఏకవచనాంతముగా నున్నది. 

ee తక్కినవారు సాటియే... ..”” ఇచట “తక్కినవారు” విశే 
ష్యము. ఇది బహువచనాంతమే అయినను “సాటి''అనున చేకవచసనాంత 

ముగా నున్నది. 

““సరదిియను శబ్లము బహలవచనాంతముగా “*ీనరులులేని దృక్టంజన 

శాబకములుి'అని శ్రీనాధుడు [పయోగించెను. కాని యయ్యది యుచితము 

కాదనియు శబ్దాలంకారమునందలి యాస క్తిచే నాత డటు సయోగించినను 

(గాహ్యముకాదనియు (గ్రంథకర్త యూశయ ము. (నిరంకుశ; దవయ; అన్నట్లు 

స్వాతం|త్య మనలంబించెనని భావము. 

““విశేష్యములకుంబో తె విశేషణంబులకు లింగ విభ క్రి వచనంబు లగు” 

నను సూతముచే ఒహువచనము |పొ పించుచుండగా నేకవచవమునందే యీ 

శబ్దములు కానవచ్చుట యీ సూతముచే నగు నిత్ర్యైకవదన విధానవు చేత నే 

యని తెలిసికొనవలయును, 
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ఇందు మొదటి యుదాహరణమున 'ఈడుిఅను శబ్దము సమాగార్లకము 

కాదు. “సతులు సమానలా ! అవి దివికి సమానములుకావు తక్కిన ప్రధా 

నులు సమానులా ?'' అనురీతిని మిగిలిన యిడాహరణములలో ఎన, సరి, 

సాటి, అను మాలలు సమానళు అను నక్షము నిమ్బుచున్నట్టు “స్వరములు 

ఒక్క సమానములయిి అని యర్షము నిచ్చువో నన్వయింపదు ఇచ్చిట ఈడు” 

అను పదము తీరు (రీతి అను నర్హము నిచ్చును ఒక్కయీ.డె యనగా నొక్క 

తీరుగల వె యని యర్లము అనగా నిచ్చట “ఈడు"న బము ధర్భవాచకముగాని 

సమానార్లకము (ధర్మి వాచకము కాదు సమానార్షక మే యయినచో దానికి 

విశేషణముగా ' నొక్ష''కబ్రము కుదురదు. ఒక సమానము అనురీతిని [బయోగ 

యోగ్యత లేదుగడా ! ఒక్కతీరు అని యర్షముచేసినచో. జక్కగా నన్వయిం 

చును కనుక నీ యుదాహరణము సరికాదు. 
వి 

నూ!" గుణద న చక యములటతలుున దెళ్య విశేషణ శబ్దములను, 83 

ఉ॥ ఈ కాళ్ళు తెలుపు ఆ కాళ్ళు నలుపు, ఈ పండ్లు తీపు, 

ఆ పండ్లు పులుపు మొ 

తెలుపు, నలువు, మున్నగు రంగులను బోధించు నబ్దములును పులుపు 

తీపు మున్నగు రసములనుజెప్పు శబ్రములును నేక్షవచనాంతములే యగునని 
యర్థము. కాళ్ళు పండు అను విశేష్యములు బహువచగాంతనులుగా నున్నను 

తెలుపు, నలుపు, పులుపు, తీపు అను విశేషణము లేకవచనాంతములుగనే యుం 

డుటచే నుదాహరణము లగుచున్న వి. 

తెలువు, నలువు, తీవు, ,వులువు, అను శబ్దములు "తెలుపురంగు గలవి, 

నలుపురంగు గలవి, తీపు గలవి, పులుసు గలవి, అని యర్లము నిచ్చుచున్నవి. 

"కేవలము రంగును రసమును మ్యాతము బోధించినచో విశేష్యములతో నన్వ 
యింపవు. ఆ కారణముచే నీ శబ్దము లాయా రంగులను, రసములను బోధించు 

చున్న కే యవి గలవానినిగూడ బోధించును. సంస్క్రృతమునను నీల పీ తాది 

శబము గుణవొచక్రములుగను గుణివాచక్రములుగను గూడ నంగీకరింపంబడను, 
“ఆ కాళ్ళు నలువు''అనుచోట “*నలువు”అను శబ్దము గుణివాచక్రమయి విశేషణ 
మగుచున్నది. “దాని నలువు”'అనుచోట గుణవాచకనుయి విశేష్యమగుచున్నది. 

రూపరసగంథసృృర్శాదులు గుణములనియే శాస్త్రజ్ఞుల యాశయన్ము 
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కావున ““గుణవాకములు"* అనుటడత నే దనవాొవళములుసు (్రసాంప(బ 

డును. కావున “రసి శబమును సూఆఅమున వేలుగా (గహాంపసక్కఅ లేదు, 

ఇందలి గుణశ బ్ర మొక్కు రింగులనుషాఆమే యు, దేశించి "ఎప్ఫుంబదినవనిన చో 

రస శబ్రమును ఒ9యోగింపవచ్చును కా ఎట్టి, ఎొతపు, బరువు, ేలిక, 

మున్నగు గుణవాపక్రములకుంగూడి నీవధానము త'లగవోపును. ఈ కాళ్ళు 

నలుపు అనునక్లే ఆ కాళ్ళు పొడవు మున్నగునవియు నంగీకరింపందగినవిగాం 
దోచుచున్నది 

సాధారణముగా తెలుపు, పులు, మున్నగునవి విశేష్య్యములుగనే వాడ; 

బడుచున్నవి. విశేషణములుగా6 బంయోగంపవలసిన దో నలనిది, తలనిది, పుల్ల 

నిది మున్నగు రూపములతో నుండును లవా అగు ధాయురూపముతో (గూడి 

నలుపగు, తెలుపగు, పొడవగు మున్నగురీతి నుండును, ఇంపు, సొంపు మున్నగు 

నవియునగు ధాతురూపయు క్రములగుచునే విశేషణములుగా వాదబడుచున్న వి. 

సూ॥ కొన్ని యవ్యయంబులు బహువచనాంత తుల్యంబులు నగు, ౩౪. 

ఉ॥ అట్టు, అట్లు, ఇట్టు, ఇట్లు, ఎట్లు, ఎట్లు, నిచ్చ, నిచ్చలు, మొ, 

కొన్ని యవ్యయము లంతమున “లు'అను వర్ణము చరియుం బలుక? 

బడుచుండునని తాత్పర్యము, ప9థధపా బహువచన పంత్యయ మగు “లు”అను 

వర్గము చేరియున్నట్టులును వేరొక రూపమును బొందియుండునని భావము. 

అట్టు, అట్టులు, అనురీతిని రెం డేసీ రూపములుండునని భావము ఇవి యవ్య 

యములు కావున విభ క్రిపంత్యయములు చేరరాదు. అందుచే వీని యంతమున౦ 

జేరిన “లు'*అను వర్గము బహువచన పిత్యయమనుటకు వలనుపడదు. కావున 

బహువచనాంతమనక బహువచనాంతతుల్యమని చెప్పంబ'డెను. అట్లు, ఇట్లు, 

ఎట్టు అనువానికి ““లు'చేరి ఉకార ద్విత్వములు లోపింపగా నిలిచిన రూపముల 

నుదాహరించెనని తెలియ.6దగును, అట్టులు, ఇట్లులు, ఎటులు, అనియు రూపం 
దు వూ 

బులు సమ్మతము లే. 

సూ! అందజ్వాదులు సీత్యబహునచనొంత ములు, త్రీ 

ఆ॥| అందజు, ఇందజు ఎందజుూ కొందజు, పెక్కటండు 

పలుగుం[డ్రు, 
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అందు మున్నగు శబములెల ప్పుడును బహువచనాంతముల యగును 

గాని యేకవచనాంతములుగా నుండవని యర్హము. బాలవ్యాకర ణమున “అన్ని 

మొదలగు శఒబములభాణును ద్విపభృతి సంఖ్యావాచకంబులును మహదర్ష్శంబులు 

బహువచనాంతంబు లగు” (ఆచ్చి ౨౪. సూ[తవివరణమునని చెప్పంబడియెను. 

కనుక ఇయ్యది నూతనవిషయముకాదు ఈ సూత మనా వశ్యక'మే యన(దగును, 

నిత్యబహువచనాంల శబ్బములను సూచించుణతావున వీనింగూడ స్పష్షార్గమె 

యనువదించెనని మాతము తెలియందగును. 

నూః అదరులు లోన శబ్దములును, ఆజ 

ఆ. అదరులు, అజువుళ్ళు, ౨ఎ౦కువులు మిడుంగుజులు. మొ|| 

బివి వృ_త్తియం దేకవచనాంతంబుల యగు. ఉ. అదరుటగ్లి. మొ 

“అదరులుి” మొదలగు శబ్దములు నిత్యబహువచనాంతములని యర్గము, 

సమాసి"దివృత్తులందు మాతము బహువచనాంతములుకాక యేకవచనాంతములే 

యగునని వివరణమున కభిపాయ:ము 

ఆలోచింపగా సమాసాదివ్యత్తులం దేవచనమును నుండదు. “సమాస 

విభ _క్తికి లోపంబగు నను సూతముచె నే క్రి త్యయములకు సాధారణ ముగా 

లోపమువచ్చును. అయినను బహువచనాంతముల కు తరపదముతో సమాసము 

వివక్షించునవుడు లడాగమమునకు లోపమురాకుండును గావున “క్షీ సీతారాముల 

దయ" ఇత్యాదులందు లకారము వినవచ్చుచుండును అయ్యదిమా[తము విభ క్రి 

(ప్రత్యయమగు “లు అని (భమింపరాదు. అది యాగమము, చింశామణియందు 

మాత్రము “ల” అను విభ క్తి పత్యయము చెప్పబడెను, (అయ్యది ద్వితీయా 

బహువచన |పత్యయముు కాని తృతీయాది బహువచములందు కానవచ్చెడి 

లకారము మాతము (ప్రకృతికి వచ్చెడి యోగమమేకాని (పత్యయము కాజా 

అదు మహాతోనళతా విశ టాదొెవచనద్వయే[ కవే మణ సః అని చింతామణి 

సూత్రము, లకొరము వృ త్తీయందు కానవచ్చుచున్నను -నేకవచన్యపత్యయము 

మాత మెచ్చటను గానరాదు “వనముయొక్క రమ్యత'' అనుచోట “వనము 

రన్యుత' అనునది సమాసము. ఇందు వినవచ్చుచున్న ముకారము [పథమా 

(ప్రత్యయ మని యనుకొనరాదు. అయ్యది (పకృతికి (జేరిన ముగాగమము, కాన 

వృ త్తియం 'దేకవచనాంతంబుల యగుననుమాటకు సమాసమును వివక్షించు 
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సర 0 

నపుడు మాతము ఈ పదములు పూర్వపదములుగా నున్నప్పు డేకపచనాంతము 

లుగ నుండవచ్చుననియు సమాసమగునపుడు విభక్తి యెట్లును లోవించుననియు 

సూతకర్త యాశయముగా [గహింపనగును. 

వృ త్తియందు =వృత్తిని వివక్షించునవుడు, అని తాత్పర్యము అనగా 

విగహావస్టయం "దేకవచనమే యుండునని ఆరాశయము. కాని యదరులయగ్గి, 

మిడు(గు జులగుంపు మున్నగు సమాసముల నె 'దులకు సిషేధింవెనో తెలియదు. 

చకవచనాంతంబుల అనుచోటి అవధారణార్ధక ము ఇట్రిరూపములను నిపేధించు 

చున్నది. ఇది విమర్శనీయము వృ త్తియం "దేకవచనాంతంబులును నగునని వివ 

రించుట యుచితము. అవు డదరుటగ్ని, మిడుగురులగుంపు మొదలగు రెండు విధ 

ములగు రూపములును సాధువు లగును. 

సూ॥ తజఅచుగ ధాన్మవాచక శబ్దములును 3౭ 

ఉ. అళ్ళు, చోళ్ళు, వడ్లు, కందులు, పెసలు, మినుములు. మొ 

తజచుగ ననుటచే బియ్యము, జీలకలు - ఇవి ధాన్య వాచకములయ్యును 

నిత్ర్యైకవచనాంతములేయని (గ్రహింపవలయును. 

థాన్యవాచకములగు ఆకు చోళ్ళు మున్నగు చాలశబ్రములు నిత్య బహు 

వచనాంతములుగ నుండును. బియ్యము చీలకజ్ఞ మున్నగు కొన్నిశబ్దములకు 

ఛాన్యవాచకములయినను నిత్యబహువచనాంతత్వమురాక (సంభారవాచకము 

లగుటచేే నిత్యెకవచనమవద్చున ని భావము. తజచుగా ననుపదమునకు ధాన్య 

వాచకశబ్దములలో. జాలశబ్దముల కీవిధి వర్రించుననియు. గొన్నిశబ్బములకు 
మా[తము వర్సింపదనియు భావము. అంతియకాని యొ కేశ బ్బమునకుం దజచుగా 

బహువచనము వచ్చుచు నక్కడక్కడ ననగా విరళముగా నేశవదనమును 
వచ్చుననియు నర్థము సేయరాదు. 

సూ॥ (క్రీడావి శేషవాచక శబ్దములును, ఆరా 

అచ్చునగాయలు, ఓవమునగుంటలు, కనుమూూసిగంతలు, గుజ్జైన 

గూళ్ళు, బామ్మ పెండ్లి ండ్లు, ఉప్పనబన్షైలు, కుప్పిగంతులు, గొబ్బిళ్ళు, 

డాంగిలి ముచ్చులు, పుట్ట చెండ్లు, బిల్ల గోళ్ళు, సరిబేసులు మొ! ఒకా 

నొక కవి యిందు. గొన్నిటి సకవచనాంతములుగాం బఠించియున్న్నాండు, 

అది ఏచార్యము, 
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ఆటలలోని రకములనుజెప్పెడి “అచ్చనగాయలు మొదలగు శబ్రము 

లును నిత్యబహువచనాంతములేయని తాత్పర్యము. కవులలో నొక్కరు వీనిలో6 

గొన్నిటి నేకవచనాంతములుగా. [(బయోగించిరనియు నయ్యది యసమ్మత 

మనియు వివరణాశయము. 

““కిండావాచకశబములు” ఆని సూతించినచో “ఆట” మున్నగుశబముల 

కును నిత్యబహువచనము రావలసివచ్చును. అందుచే (గీడాసామాన్యవాచక 

ములను దప్పించి దిద్విశేషవాచకములకుమా[తమే [గహణమువచ్చునట్లు 
సూ తించెనని తెలియందగును. 

నూ॥ తజచుగా స్త్రీసమంబులగు దేశ్యశబ్ద_ బులకు. గడపలం గొన్నిం 
టి కేకవచనంబునం బూజ్యతయంమ గారుశబ్దం బగు. ౩౯ 

ఉం, అయ్యగారు, అమ్మగారు, తల్లిగారు, తం|డిగారు, రాజు 

గారు రాణిగారు, సెట్టిగారు నాయండుగారు, చేవిగారు. మొ! 

చ.మామగారనుటయశకాని మా దశరధథాననిభ ౧కు మోకు భేదమే. 

ఉ..రా.౫ అ.౨౫౨ మొ! (నాయండుగారు, చేవిగారు. వీనికి, దజచు 

సబంబు శరణంబు.) 
ది 

ప్రీసమములగు శబ్దములనగా (పధమెకవచనలోపము మొదలగు స్రీ 
లింగశ బ్రములకు వచ్చెడి కార్యములను బ్ బొందునట్లి శబ్దములు. అట్టి చేశ్యశబ్దము 

లకు అంతమున నేకవచనాంతములగునపుడు గౌర వార్డమున గారు శబ్దముచేరును. 

ఇయ్యది _వెకల్పికము. 

అయ్య, అమ్మ మొదలగు శబ్దముల కేకవచన[పత్యయములు చేర్పదలచు 

నపుడు గారు అనునది చేరి అయ్యగారు అమ్మగారు ఇత్యాదికముగా నగును. 

సూ తమునందలి దేశ్యకబ్దమునకు ఆచ్బికములని యర్షముగా6,దెలియవలయును* 

కానిచో. దద్భవములగు రాణీ అమ్మ మున్నగువానికిని ఈ విధి వర్రింపక 

పోవును. సూత్రో క్ర్షకార్యము నాయడు, దేవి అను వానికి మాతము వర్తింప 

దని భావించి తజచు శబ్లబలముచే వానికి వ ర్రింపంజేయవలయునని [(గంథకర్త 

వివరించుటనలన నుదాహృతములగు మిగిలినశబ్లముల కన్నింటికిని నీ విధి సహ 

జముగనే వర్ధించునని యాశయముగా. దొంచుచున్నది. అన్నిశబ్బములకును 
వర్రించుళటు కై దేశ్యము లనగా సంస్క బృతన మేతరశ బ్ఞము లని భావింవవలసి 
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యున్నది. అట్లనుటచే రాణీగారు మున్న గుశబములు సాధ్యము లగును. రాజు 

శిబముకూడ కొందజిమతమున వెక్ళతమనుటచే నీ కార్యమును బొందునని 

యూసింప6ందగును, 

[పొతిపదికములమోదనే యీ గారు శబముచేరి విభ కిపత్యయము లీ 

గారుశ బ్దము చివరనే చేరును. అంతియగాని అయ్యాదులు విచ క్రి పత్యయాంతము 

లయినపి మ్యట గారుశబము చేరినన్నచో ద్వితీయాదివిభక్తులును జేరి (గారు 

శ బమునకు6 బూర్వము “అయ్యచే గారిచే మున్నగు ననిష్టరూపములు కావ 

లసివచ్చును. కావున6 [బాతిపదికముమిద'నే “గారు చేరునని చెప్పవలయును, 

లేదా పథ మెకవచనాంతతుల్యరూపమునకు గారు చేరుననియైననుజెప్పవచ్చును. 

ఇలుచెప్పిన చో నాయ(డుగారు అనుచో “డు అను వర్ణకము గారునకు( 

బూర్వము వినంబడుటయు విరుద్దముకాకపోవును కాని యీ యర్లము సూత్ర 
మునుబట్టి వచ్చుట కష్టము. ఏకవచనంబునన్ అనుచోట |పధమెకవచనమన 

నని చెప్పియుండినచో నెట్లో యా యర్లమును సంపాదింతుము. అట్లు చెప్పలేదు. 

ఏకవచనం బనగా నేకవచన్మపత్యయ మని యర్షము. ఏకవచనంబునల్ 
ఖీనగా ఏకవచన పత్యయమునందు అను నర్షమువచ్చును. అట్టియర్లము అన్వితము 
కాదు. (సరిపడదు అందుచే అయ్యది పాతిపదికములకు' వకవ కకంమున నేక 

తము వివక్షించునపుడు గారు శబ్దము చేరునని చెప్పవలయును. అనగా గారు 

శబ్లాంతమున "కేకవచనముతోడనే [పయోగముండునని తాత్పర్యము అయ్య 

అను శబ్దముచే బోధింపంబడువ్య క్రి ఒక్క జే అయియుండవలయునని భావము. 

తల్లిగారు, తండిగారు, మున్నగు శబ్దములు చాలమంది తలులను చాలమంది 

తం|డులను బోదింపవు పతాాతము. “నేకవచనంబునన్ ”*. అను పచమునకు 

“వీక్రత్వార్లము వివ క్షి తమగునవుడు”'అని యర్షముచేయవల యును ప్రాతిపదికము 
గారు శబ్దముతో నాగమముతోవలె(గూడి యభీష్టములగు విభక్తులతో (బయో 

గంపంయడుచుండును. ““వాయండుగారు* అను చోట మాతము “డు అనుడానిని 

బహుళార్థక తజచుశ బ్రబలమువలననే సిద్దింపంజేయవలయును. ఈ గారు శబ్దాం 

తమునకు( [బథమావిభ క్రి లోపించును. ద్వితీయాది విభక్తులు పరమగునపుడు 

రు, రి, యగునని యనంతరసూతము చెప్పును. 

సూ॥ ద్వితీయాదులందు రు, ది యగు, ౪౦ 

ద్వితీయాది విభ కొలయందు గారు శబమునందలి రువరము 
ఆరాధ (౧ aC 
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రివర ౦ బగునని యరము. అయంగారిన్, అయంగారితోన్, ఆయ క థి రీ స్ లీ 
గారికిన్ , మొ! 

పూర్వస్తూతో క్రమగు “గారు” లోని “రు అనునది ద్వితీయాదివిభ క్తి 
(పత్యయములు పరంబులగునవుడు “ర” అని మారునని యర్షము. అయ్యగారిన్ 

ఇత్యాదిక ను.దాహరణము. ఈ గారు శబ్దము సర్వనామముకాదు. ఇందలి రు 
వర్ణము బహువచన్మ్నపత్యయమునుగాదు ఇచ్చటి రువర్శము శబగతము. కావున 
నీ పరిచ్చేదమునండలి 90 సూ[తముచే “రు” వర్ణము “రి అగుటకు వీలు 

కానందున నీ సూతముచే విధించుకొ నెను. 

సూ॥ డుమంతింబు లగు తత్పమాది శబ్దంబులకుం గొన్నింటికి 

ద్వితీయా బహువచనంబుమీద( బూజ్యతయందు గారునకు 

మాజుగ వారగు, అం 

ఉడ్. శ్రీరాములవారు, వపిష్టులవారు, వ్యాసులవారు, సాం్రముల 

వారు రాయలవారు, మొ! 'రాములవారిన్ , | నీరాములవారితోన్ 

ఇత్యాదు లూవ్యాంబులు. 
(శ్రీ 

[పధమెకవచన డు పత్యయము రాదగినశ బ్దములు డుమంతంబులగును. 

డుప్ వర్ణకంబునకుం బైకృతియంు నది డుమంతం బనంబడునని బాలవ్యాకరణ 

మున నీ సంజ్ఞ చేయంబ'డెను. 

అట్టి తత్స మతద్భవాది శబ్లములకు( గొన్నిటికి ద్వితీయా బిహువచ 

నాంతముమో (ద( బూజ్యతార్లముననే గారు అనునది వచ్చినట్లు వారు అనునది 

చేరునని భావము. “శీరామి” అనునది డుమంత తత్సమము. శ్రీరాములన్ 

అననది దీని ద్వితీయా బహువచనాంతను దీనికి బిమ్మట వారు అనునదిచేరి 
శ్రీరాములవారు అని యయినది. “రాయలవారు” అనునది తత్సమేతరమునకు 

నుదాహరణము, 

డుమంతంబులు కానివానికిని నీ కార్యము కొన్నిచోట్ల రావచ్చునని 

స్వాములవారు అను నుదాహరణముచే సూచించెను. స్వామిశ బ్బము డుమంతము 

కాదుగదా ! 

ద్వితీయాదులు పరంబులగునపుడు ౪౦ సూ.చే వారులోని “రు” వర్గము 

కర వర్గమగుటయు గల్లును, 
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తత్సమాదిశబములనుటచే నన్నిశబములకును నీ కార్యము రావచ్చును. 

కొన్నింటి కని చెవ్పుటవలననే యనిష్టరూవములు వారింప6బడును. కాన “తత్స 

మాది” అనుపద మిందు నిరర్ధక ము. 

డుమంతములుకాని శబ్రములకును వచ్చుట సమ్మతము కావున నిచ్చట 

గూడ నాది శబము చేర్చుట యుచితను. గారు వచ్చు శబములకును వీనికినిగల 

వె షమ్యమునుజూప్తట కిందలిపదములు నిరిష్టములగు చున్న టున్న ని స్రీసమంబు 

లగు శబ్దంబులకు గారు, డుమంతంబులగు శబ్రములకు వారు, దేశ్యశ బములకు 

గారు, తత్సమాదిశ బములకు వారు, వకవచనాంతమునకు గారు, బహువచ 

నాంతమునకు వారు, పూజ్యతార్హముమా తము సమానము. ఇట్లిసామ్యమును 

జాపి గారునకు బదులు వారు అనునది వచ్చెనని విధిం'చెను, 

గారునకు మాజుగా అన మాటవలన(|బయోజన మేమియు6 గానరాదు, 

గారునకుం [బా ఫియుండెడి శబ్రములయినచో దానిస్తానమున వారు అనుదానిని 

విధించుట యుచితము. అట్టు విధించుటవలన బూర్వ [పా ప్తమగు “గారు 

నివృత్తమయి “వారు అనునది వచ్చుట (పయోజనమగును. ఇచ్చట “వారు” 

వచ్చుటకు యోగ్యతగల శబ్బములకు రు ఎట్లును పా _వింపదు. ఈ రెండి 

టికిని నిమి తములును స్టా నములునుగూడ వేలు వేజగునవియే. అందుచే నీ “గారు 

నకు మాటుగా''అనుట నిరర్ణకము. ద్వితీయాదులందు గారు లోని రు, రి, యగు 

నకే వారు లోని “రు “ర ' యగుట కిట్లుచెప్పుబడెనని తలంచుటకును నవకా 

శము లేదు. వారుశ బ్రము తచ్చబ్దమగుట చే సవంనామమ.లలోనిది కావున ౯ొం 

సూ. చేతనె యీ రూపములు సిద్దించును. ఈ “వారు” నకు ౪౦ న్మూతకార్యము 
రావలసియున్నచో “*వారు”ను విధించినపిమృటనే యా సూత్రమును జెప్పుట 
యుచితముగనుండును. లేదా వివరణమున గాౌరవభయము లేదు గావున గారు 

శబ్రమునందలి రువర్ణము రివర్ష మగు ననుటకుబదులు “గారు, వారు” శబ్దము 

లందలి రువర్ణము రివర్ల మగుననియే వివరించియుండును. 

అయినను ఇందలి నారు శబ్దము నకు దచ్చుబ్తార్హనుఎ లేదు కావున నియ్యది 

సర్వనామముకాదనియు నాకారణమున ౯౦ సూ చే “రు “*ీది' యగుటకు 

వీలుకాదనియు భావించి యీ వారు గారుకకు బదులుగా వచ్చినదనుటచే 

దానికివచ్చెడి కాద్యము (స్టానివద్భావముచే నని తాత్సగ్యము) రు రి యగుట 
సంభవించుననియే (పౌఢవ్యాక్రర్త యాశయమని యీ సందర్భమున. దలంప 

వలయును, 
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“వారు” వచ్చెడి శబ్దము లే యే విభ క్ష్యంతములుగా నుండవలసి 

యున్నను నా ౧ విశక్తు లనుపయు క్రమగు “వారు” నికే చేరునుగాని 

మూలశబమునకు6 జేరవ్వ. భా ములవారకు' అనుచోట “శ్రరాములి” అను 

పసు సక ee క్యర్లమును లేదు. కావున నియ్యది ద్వితీయా బహు 

వచన [పత్యయమని యనరాదు ద్వితీయాబిహువచి నాంత తుల్యరూపమని 
'చెప్పవలయును, అలట్టుచెప్పనందున ద్వితయాఒహువచనము చేరిన శబ్లములకు 

మా(తమే తహ తారు నుపయు క్త మాన ఎయు. శుతకామ “లు మున్నగు 

రితిని పథమాదివిఇకులు వివక్షించునపుడు “వారు” రాదనియు నర్హమువచ్చును. 

“శతరామి అను ప్రాతిపదికముశకు కర్తా9ద్యర్షములను వివ 
శించి తృతీ మావిభ కి చేయదలంచినపుడు శ్రీరామ చేత అనియుండగా 

“శఠిరామి” అను (పకృతి ద్వితీయా బహుసచనాంత రూపతుల్యతను జెంది అనగా 

“తరాముల = చేతి అనియు “వారు చేరగా త్రీరాముల -_ వారు _ చేత 

అనియుండి విభ క్రికాన్యములువచ్చి శిరాములవారిచేత నవి యగును కావున 

(బకృతికే విభక్తి వివక్షించినను ద్వితీ మయూబహువచన నాంతతుల్యరూపత వచ్చు 

నని సూ తకారాశయమును [గహింపవలయును ఇందును నేకవ్య కిని బోధించు 

నపుడే యూ వారు” చేరుచున్నది గాని బహువ్యక్తులను బోధించునవుడుకా 'దు. 

శ్రీరాములవారు అనగా శ్రీరాముడొక్క డేగాని పలువురుగారు. గౌరవరూపా 

రము మాత్రమే యిట విశేషము 

స్ట 

వా సవముగా 

ఇచ్చుట ద్వితీఃన ౫ ఒహువవనాంతవముమా6ద వారు చేరుననగా (శీ రాము 

లను అను ద్వితీయాబహువచనాంతరూపమును [గపాంచి “శిరాములనువారు” 

అని [పయోగింపరాదు ఇచ్చుట ద్వితీయానువర్గకమునకు నిత్యముగా లోప 

మునుజేసి శీరాములవారు అనియే పయోగింసవలయును. సరళస్టిరంబులు 

పరంబులగునపుడు లోపసం 'శేషంబులు విభాషనగు నను సూత9మునంగల విభా 

షకు వ్యవస్థనా శయించినచో నీ దు)తనిత్యలోపరూపము సిద్ధించును. 

సూ ఆర్థవి₹ శేషంబునం దేః కళ ంబునను గాన్ని శబ్ద ములకు మంద 

క్ చూప క్రైడు. భై 

ఉ. అయ్యవారు, నాలా పూజ్యుండగు (వ్యా 
భిుండు, అట్టి వేలుపు.) ళం వాల! (ఊఊ చేవత, పూజ్యయగు wee 
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త్రీ) ఎ గీ. చి తమిది యయ్యవారి సల తాళ, నమ్మువా రుగ్యడించిరో 

యనుచు నడి”. కళా. ఆ.ళ౬ దేవరవారు (పూజ్యులగుమిోర్వు, 

పూజ్యత్వార్షమునం 'దేకాక మజీకొన్ని యకష్టములందును నకత్వము 

బోడించునవుడు కొన్నిశబ్రములమి*6ది “వారు” కాత్పుచున్న ధని యర్దము, 

ఏకవచనాంతమునకే “వారు” టీరునని వ్యాక రంరూశయముగా. గన్చట్టు 

చున్నది కాని [పొతిపదికమునకే దమీకత్వమును బోధించునేని యంతమున 

“వారు” వచ్చునని తలంపవబయును కానిచో 'ఎకత్యముకి నని సొమాన్య 

ముగా. జెప్పుటచే ద్విల -రుళద్యేకవచ నాంతముల మోందిను వారు చూపట్టవలని 

వచ్చును. 

కావున. ాతివదికమునేక యశ త్వము వివన్నెంచునుడు ఏభ క్తి (ప్రత్య 

యను పరముగానుండగా *వారు' అనునది చేరునని చెప్పవలయును. అటయి 

నచో అయ్య _ చేత అని యున్నపుడుగూడ “వారు చేరి -య్యవారిచేత అని 

సాధురూవ మేర్పుడును. కానిచో “అయ్యి శబ్దమునకు “చేతి” చీరి వినంబడ 

వలసివచ్చును కానిచో గారు, వారు, అనువానికిం దరువాత వీనంబడు విభక్తి 

[ప్రత్యయమును విధింపవలసివచ్చును. గారు వారు అనునవి యంతమునంగల 

శబములను సమానములనియు వ్యాకర్త తలంచినట్లు కానరాదు. కావున. బె 

రీతిని సూ తార్లమును (గహింపవలసియున్నది, 

అయ్యవారు ఆమ్మ వారు, అనుచోట్ల నర్ష విశేషములు వివరణమున (6 

[బయోగముతో (గూడ 6 ౫ా పంబడను. 

దుంత వో సా దేశ దుంయు జన ర సూ, పూజ్యతయం దొక్కుచొ నామ తదేక ద్యుష్మదస్మచ్చబ్ద- బుల 

యెకవచనంబునకు బహువచనంబగు. అగుచో నంబోధ్య 
వాంరలమపుపహాంవచ గాం కోకు, బద్రి 

ఉ. మద్దురువుల ... నడిగీన వారలు నన్ను సీ వంశ మికను కత 

వంశంబుగాంగల దనికి కళా ఆ.౧౮౮. శ. ప'రవ్వరయ్య (దుపద 

మహారాజులె (ఇక్కడ నిందయందు. జూజ్యతు భార, ఆది.ల ఆ.౮౯ 

క. మూరలు పరల విద్యాపారము చను *బజులగవలయు. భార. అది.౬ 

జ,.౩ ఛా. మాచ్చిత్తంబున వేడ్కంయండునది సీ మాధుర్యభుర్యోరు 
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వాగ్వ్వైచి తిన్ సఫలంబుసేయుము. కళా.౧ ఆ ౧౩. సంబోధ్య వాచ 

కంబు బహువచనాంతంబుగామికి. క అతడు మోకుం (దియశిమ్యుం 

డట యమిభ్యావచనా. భార. ఆది.* ఆ.౨రీం. మహీ తాతమిార 

లిమ్ముహినుండ. కళాం ఆ.౮౬. ఒక్కొ-చో ననుటచే ఆచార్యుడు 

దోణునకున్ శిమ్యుండ. భార, ఆది * ఆ.౨౨౭ మొ! 

నామములకును సర్వనామములలో ఆ, ఈ, నీ, నా, శబ్లములకును బూజ్యు 

తయందు వకవచనంబునకుబదులు బహువచనంజువచ్చును. ఆ శ బములకు బహు 

వచనంబు వచ్చినను ఆ శబ్లములచే బోధింప(బడు వ్యక్తులను బోధించెడి 

సంబోధనార్గకశ బ్దములు మా(తము ఏకవచనాంతము లేయగును. “మద్దురువు 

లన్ ... అడిగిని” ఇట ‘గురువు! అను నామమునకు. బూజ్యతయందు బహు 

వచనమువచ్చి 'గురువులన్ ” అని యయ్యెను. 

“వారలు నన్ను +. అనిరి '' ఇట ఆతం డనుఓకుబదులు వొరలు అని బహు 

వచనముచేరెను. ఇది తచ్చబ్దమున కుదాహరణము 

““వీరెవ్వరయ్య ... రాజులె'” ఇచ్చట వీరు అను వఏతచ్చబ్ద బహువచ 

నాంత రూపము వీండను నేకవచనాంతమునకు బదులుగా వచ్చెను. ఇచట 

యధార్దమయిన పూజ్యత లేదు. పర్యవసానమున నిందయే భాసించును. అయినను 

బూజ్యత ఆభాసమా[తముగానున్నను "నేకవచనమునకు బహువచనమువచ్చెను. 

వారలు .వలయుి ఇఒ నీవనుటకుబదులు మొర ల య్య్యెను ఇది యుష్య 

చబ్దము అనగా ని శబ్దము. 

“మాచి తంబున... సియుము.'ి మాచీ తంబున ననుస్టలమున నాయొక్క 

చిత్త బున నను "నేకవచనాంతంబునసకు *.దులుగా వాయొక_ శి త్రంబున నను 

బహునచనాంతరూపముతో సమాసమువచ్చెను. ఇది స్టృచ్చబము బహువచ 

నాంతమగుట కుదాహరణము వీరెవ్వరయ్య యనుచోట నెవ్వరు" అనుపదము 

వీరు అను వి శేష్యమును బట్టి బహువచనాంతమయ్యొను. అంతియకాని యయ్యది 

యీ సూతమున కుదాహారణముకాదు. అఆ స్మూతముచే దీనికి బహునచనము 
వచ్చెనని 'చెప్పనక్కర లేదు. 

సె యుదడాహారణ ములలో సంబో ధనాంతశబ్దములు లేవు, కనుక సూత 

ద్వితీయ వొక్యమున కుదాహరణము వానిలో లేదు, అంతియకాక సంబోధ్య 

13 



95 sre Kk కొరళరాము 

వాచక మున్నప్పుడు దానికిసంఒంధించినది ఒక్కా “ని జలు మకానృన- ప్నగలిణ 

నామ తడేఆ వస్కచ్చబ్లములకు: (బయోగముగలచొట సంబో ధనశబ్ద్బమే 

యుండదు. అందుచే సూ[తమునందలి రెండవ వాక్య మొక్క న శబ్లమునకు 

సంబంధించిన విధానమే చెయుచున్నదని ఆలియందడగును 

ని శబ్లము బహువవచనాంతముగా నున్నను సంబోధ్యవాదకము బహు 

వచనాంతముగా నుండకపోవుటకు “*అమీధ్యావచనా ! మహి తాత్మ 1) అను 

నవి యుడాహరణములు “మోకు, మొరలు” ఆని బహువచనాంతముగా 

నీశబ్రము పయోగింపబడినను డానికి సంబంధించిన సంబో ధనార్లకశబ్లము లగు 

“అమిధ్యావచనా! మహిడాత్య!” అనుపదము కేకవదనాంతములుగనే యున్నవి, 

అమిధ్యావచనులారా | మసా తాత్యులారా | యని బహువచనాంతములుగా 

లేవు. అట్టుండరాదు. 

ఒక్క చో ననుటచే నీ కార్యము నిత్యముకాదని తెలియవలయును. కను 

కనె “ఆచార్యుడు [దోణునకున్ శిష్యుడి” అనుచోట. బూజ్యత ద్రోణుని 

యందు భాసించుచున్నను దోశా, చార్య శబ్రములకు బహువచనము రాలేదు. 

అనగా “నాచార్యులు దోణులమున్ '' అని [పయాఃగింపంబడ 'లీదు. 

సె యుదాహరణములలో వా౭లు, మి*రలు, అనుపదములు బాల కార. 

23 సూ[తముచే సిద్దించినవని తలంపరాదు. “వారు * అను పదమునకు వారలు 

అనియు మో రను పదమునకు మోక లవియు రూపాంతరములని బాలవ్యాకర్త 

యాచ్చికపరిచ్చేదమున “అన్ని [ప్రభృతులు సర్వనామంబులు*”* అను సూ[తము 

వివరణమున నిర్రైేశించుటవలననే 'తెలియంబడును. 

“సంబో కకక బహుువచనాంతంబు కాదు" అను పొఠము 

సరికాదు. “సంజబోధ్యవాచకంబు బహువచనాంతంబు కాదు అనియే యుండ 

వలయును, 

సూ॥ సంబోధ్యవాచకంబు ఒహువచనాంతంబయ్యుం (గియలమీండి 

యమ్మాదు లేకవచనాంకంబుల యగు. బట్ట 

ఆ. మనయశోద చిన్న మగవావిం గనెనట మాచివ త్రమమ a 

సుదతులార. భాౌగ.౧౦ స్క-౦. పూ.౧౮లో. మొ! 

[క్రియాపడములమిద “అమ్మ, అయ్య,” మున్నగునవి కొన్ని చోట్లు నను 

(ప్రయుక్రములగుచుండును. అట్టి యమ్మాదులు సంబో ధనార్థక శబ్దము బహు 



శబ్దపరిచ్ళేదము 99 
ది 

వచనాంతముగ నున్నను వానినిబట్టి బహువచన పత్యయములను బొందక యేక 

వచనాంతములుగనే యుండునని సూ త్రార్థము 

““వత్తమమ్మ సుదతులారి'' ఇందు *సుదతులార” అను సంబోధ్యవాచ 

కము బహువచనాంతముగ నున్నది. దానినిబట్టి ““వ తము" అను [కియాపదము 

మో దనున్న “అమ్మ” అనునది బహువచనాంతముకాక యేకవచనాంతముగనే 

యున్నది. 

ఇచ్చుట “అమ్మ” అనున దెట్టిపద మో విమర్శింపవలసియున్నది. సంపా 

ర్షనమున ముజ్జు నకదాదులు విభాష ననుపయు క్షంబగునను బాల వ్యాకరణసూ[త 

మున (౩౩ [కియ చేరినదనుటకు వలనుపడదు ““వత్తము*” అనునది మధ్యమ 

పురుషముకాదు క 'వున దానిచే నిట “అమృ''చేరుటకు వలనుపడదు. “వ తము 

అనునది లూడంతముకాదు కావున సంపార్షన మర్షమనుటకును వలనుకాదు. 

ఇయ్యది లాడంతము. లాట్టున క'నేకార్షములు కలవు కావున |బశ్నముగాని 

సం|పార్షనముగాని యిచ్చట నర్తమనవ చచ్చును కాని '“వండుదము' అనునది 

యుభయ [పార్షనార్షకమని బాలవ్యాకర్త తలంచుటచేత నియ్యదియు నకు దార్ల 

నార్హక మని భావింపవలయును కాని (పార్షనమున మాతమే బాలవ్యాకర్త దుగా 

గమమున కత్వము విధించుట యుచితముగా. గానరాదు. “మనము రేవు 
వత్తము'' ఇత్యాది భావ్యర్హములం దును దుగాగమమున కత్వము కానవచ్చు 

చున్న దికడా. మనము లేపు వ తమా! అను (పశ్నార్హమునందును అత్వముగలదు= 

కావున నచ్చట నుభయక్రృకత్వమున ననియుండవలయును. ఎదాదుల యను 
పయోగముగూడ సంపార్షనమున నేకాక సం,పశ్నాద్యర్లమునను గానవచ్చు 

చున్నది. ఉందునా ! పోదునా ! అనుచోటి *ఆ'కార మెదాదులలోనిచేగదా ! 

కావున ననుపయు క్ష్తములగు నమ్మాదులకు సం|పార్లన సం| ప్రశ్నా ద్యర్థములు 

నుండవచ్చుననియే తోచుచున్నది. ఇక నా సందద్భ్బమును బట్టి యే యర్థము 

గలదో నిశ్చయింపవలయును. 

సూ॥ పూజ్యతాతిశయంబున యుషదర్థ బహువచనంబునకు మాజుగా 

నాత్మార్ధబహువచనంబు (పయు క్రంబగు, లి 

ఉ. స్వామి ! తాము దయచేయవలయును, మొ 

పూజ్యతాతిశయంబునన్ = పూజ్యతయక్ల ఆధిక్యముచెప్ప(బడునవ్పుడ్లు" 

యుష్షదర్హ బహువచనము నకు = మీరు, మోరలు, మున్నగువానికి. మాటుగా జూ 
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బదులుగా. అత్మార్ల బహువచనంబు = తాశబ్రబహువచనరూపము, అనగా 

తాము తమరు మున్నగునవి. 

పూజ్యతయందు కొన్నిశబ్రముల కేకత్వంబున బహువచనపత్యయము 

లను విధించియున్నాడు. (చూ ఆః సూ ఆపూజ్యత యింకను నధికమని వివ 

కించునపుడు “నీ” శబ్లమునకుబ దులు “రా? శబబహువచనరూపములు వచ్చు 

నని తాత్పర్యము, 

ఉ॥ తాము దయచేయవలయును. ఇందు “*ీనీవు** అనుదానికి బదులు 

పూజ్యతాతిశయము వివక్షితమగుటచే “తాము” అని (పయోగింపంబడెను. 
అతిశయము వివక్షితముగాక పూజ్యణా సామాన్యమును వివక్షించునవుడు బహు 

వచనము మాతమువచ్చి “మీరు అని యగును. అన్ని విభక్తులకును నికే 

కా!!! శబ్ద బహువచనాంతరూపములు వచ్చునని తలియ(దగును. తమదయ 

మాయందుండవలయు నిత్యాదికము నెజుంగునది. ఇచ్చట '““స్వామా”” అను 

నేకవచనరూపము ౪౩ సూచే సాధు వగుచున్నది. 

సూ॥ సంబంధంబున యుషదస్మ చృబంబులకుం గొన్నియెడల బహు 
జార అట ఆ 

త్వం బగు, ౪౬ 

ఈ మాయిలు, మాయిలు. మొ॥ మాయత పృథ్విసమాన 
మా మట్. penne +) 

పృథధాబేవి. భార. అర.౫ ఆ.౩౦౬. 
నీ నా, శబములకు సంబంధార్గమున “నేకవచనమునకుబదులు బహు 

వచనము కొన్నిచోట వచ్చునని యర్థము. ఇచ్చట సంబంధమనగా పష్టీనిభ 

_కర్ణమగు స్వస్వామిభావాదిక మని తెలియవలయును. 

మియిల్లు; మో యొక్షయిల్లు మాయిల్లు, మాయొక్లయిల్లు అని యర్లము. 

ఇచట “నీయిల్లు”” '“నాయిల్లు”' అనుబకుబదులుగా “మిోయిలు'” “మాయిల్లు" 

అని వాడను. 

“మాయ త్త... దేవి” మాయ త్త యనగా నాయొక్క య త్రయను నర్హ 

మున బహువచనము ప్రయు కము, 

ఈ బహువచనము సమాసమునందే వచ్చునని సూతమున విధింపక 
పోయనను ఫలిత మక్షేయగును. ఏమనగా సంబంధమనగా శేషషష్ట్యర్జక మగు 

జ జయ కలు ® ఎ యొక విభ_క్తియర్లము. కావున సంబంధార్గమున యొక్క విభ క్రియే వచ్చును. 
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అయొక్కకు లోపమువచ్చుచుండుట యే భాషకు సహజము యొక్క లోవించు 

నపు డు తరపదము సమాసముచెందిన కే యుండును. కాన దానిని సమాస 

మనియే వ్యవహరింతురు. అందుచే నీ సూ[తమునకు సమాసము విషయమని 

చెప్పవచ్చును. అనగా "శేషపష్టికి య "దెనుగున వ్య స్తపయోగము లేదనిభావము. 

“ఉమాయిల్లు'* అనుచోట గౌరవార్థ మేమియు లేనందున నియ్యది యీ 

సూ[తమునకే విషయమగుచున్నది. 

సూ॥ కిమేకార్లకళబ్లఎబులు [కమంబున నజ్జా శవస్తూద్దేళ్య (ప్రశ్నము 
థి ద గ అః 9. గో 

ఎనన రష అర (ల అద గా అన నందును, నిర్దిష్ట త్రపురుషాన్యతిర (వశ్నమునందును, నిర్దిష్ట 

ప్రీపురుషాన్యతర (గహణము నందును, అనిర్జిష్ట ప్రీపురుషోద్దేశ్య 
వ్యాహారమునందును దఅచుగ బహువచనాంతంబు లగు. ౪౭ 

ఉ. ఎవరక్క-డ ? నీతారాములిద్దజులో నెవరు మిక్కి-లి కరుణ 

గలవారు ? ఈ త్రీపురుమ లిద్దణలో దీని నొకరి కిము; ఒకరుపోయిన 

[తోవ నొకరుపోరు; వారొక్క-_రేవచ్చిరి. ఇత్యాదులు (గాహ్యములు. 

తఅచుగ ననుటచే సీతారాములిద్దజులో నీక మిక్కిలి కరుణగలణడా ! 

రాముడు మిక్కి-లి కరుణగలవాండా ! ఇత్యాదిరూ పముగా వాక్యమును 

వ్యాసముచేసియు6 జెప్పనగునని తెలియవలయును. 

సీవెవ్య రళ్యాది విశేష పయోగంబులుం గలవు. క. సీవెవ్య 

"రేవుపనికై యేవలనికిం బోవుచునికియిది. భార. విరా.౧ ఆ.౨౯౭. 

చ. నీవు మునిసత్తమ యెవ్య(డ వెట్టు లేను నీ తనయుండనై తి మజ్జనని 

'తానదియెవ్వరు. మూార్కి-.౫* ఆ ౨౫౩ ఆ. వారలయజూచఛి వల్లు రఘు 

వర్యుండు మోాకిట జాతకర్శ్మసంస్కా-రము లెవ్వ రు_కవిధిం జల్పరొగిన్ 

ధనురాది కాసు విద్యారతు లై తి రెవ్యరికతంబున నేగతి యుద్ధచాతు 

రిన్ నేరుచుకొంటి చెవ్యరవనిం దలిదం[డులపేరు నావుడున్. జైమి.౬ 

౩8ఆ.౨౨౨. ఆ (బహ్మచాకెంజూచి మాయయ్య సీపేరెవ్వరనియడిగి. పర. 

5ఆ,. నావుము మేభఘవస్టుండన్. జై.౨ ఆ.౨౬. కొన్నియెడల నెవ్యరది 

మారక రబ కానంబడియెడి. సీ, అదియెవ్వరని _వతీహోారు అనన 
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నన్నం దన్నుగాందలంచి చిత్తమున నులుకు. వై.5ఆ.౧౪. అదియెవ్యశే 

వీలిచెదరు న న్నదియేమొ యరసివచ్చెదనంచు సురౌనొకతె. కళా. 
ఆ.౧౮ర౮. మొ! 

కి మేకార్గకశ బ్లంబులు ==కిమ్, ఏక అను శబ్దముల యర్షముగల తెలుగు 

శబ్దములు. అనగా “ఏ” “ఒకి, అను శబ్దములు. [కమ౭బునన్ =వరుసగా. 

అజ్ఞాతవస్తూ 'ద్రేశ్య పశ్నమునందు = ఎరుగని వన్తువునుగూర్చిన [పశ్నముచేయు 
నవుడును. నిర్దిష్ట స్ర్రీపురుషాన్యతర్మపశ్నమునందును = స్త్రీపురుషుల నిద్దజను నిన్దే 
శించి వారిలో నొకరినిగూర్చిన _పశ్నముచేయునవుడు. నిరిష్ట క్రీవురుషాన్యతర 

[గహణమునందును = మ్రీపురుషుల నిద్దజను నిర్దే శించి వారిలో నొకరిని గ్రహించు 

నవుడును. అనిర్దిష్ట్ర ప్రీవురుషోదేశ్య వ్యాహారమునందును == నిర్రేశింపబదని స్త్రీ 

పురుషుల నుదేశించినమాటయందును, అనగా స్ర్రీయనిగాని పురుషుడనిగాని 

నినో శింపక సామాన్యముగా పలుకునపుడని భావము. బహువచ నాంతంబు లగు = 

బహువచనపత్యయమును బొందును. 

ఈ సూ్మూతము న్స్ [కిందివిధములుగా రెండుభాగముల6 జేయవచ్చును. 

1 కిమర్ణకశబ్దము (1) అజ్ఞాతవస్తూద్దేశ్య పశ్నమునందును (2) నిర్దిష్ట స్రీ 
వురుషాన్యతర[పశ్నమునందును దజచుగ బహువచనాంతమగును. 

ఉదాహూరణములు. 

(1) ఎవరక్కడ * ఆ స్టలమున నెవరున్నారో తెలియనియప్పుడు తెలి 

యని వస్తువునుగూర్చిన [పశ్నముకనుక “వి” శబ్దము బహువచనాంతమయి 

“ఎవరు” అని పయోగింప(బడిను. తజచుగననుటచే ““ఎవ(డక్కుడ”' అనియెన 

నుండును. 

(ఓ సీశారాము లిద్దజలో నెవరు మిక్కిలి కరుణగలనారు ? _ “సీతా 
రాములు” అను స్త్రీపురుషుల నుద్దేశించి వారిలో నొకవ్య క్రినిగూర్చియే ప్రశ్నించు 
టచే ఏ" శబ్లమునకు “ఎవరు అని బహువచనము వచ్చెను. 

11. వకార్ణకశబ్దము (1) నిర్దిష్ట స్త్రీవురుషాన్యతర [గహణమునందును (2) అని 
రిస ప్రీపురుపో చేశ్య వ్యాహారమునందును దజచుగ బహువచగాంతంబగు. 
wm యు 

ఉదాహరణము లు. 

(1) ఈ త్రీవురుషు లిద్దజలో దీని నొకరికిమ్ము--- స్త్రీపురుషుల నిర్దేశించి 

వోరిటలో నొకరన్మిగహించుటవలన నిందలి “ఒకి *ను 'నేకార్థకశ బ్బము "నకవచ 

నమునకు బహువ చనమువచ్చి “ఒకరికి'' అని యాయెొన్లు, 
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(2) ఒకరుపోయి యిన(తోవ నొకరుపోరు-__ ఇందు త్రీవురుషులను నిర్రైశింప 

లేదు. కావున నని నిర్షిష్టులగు శ్రీవురుషుల ను దైశించినవొక్కు అగుటవలన “ఒకరు” 

అని యేకార్దకశ బ్ర బ్రము బహువచనాంతమయ్యును. “'“వారొక్క రేవచ్చిరి'” అనునది 

కూడ దీనికే న ఇందును స్తీరివురుష నిరేశముచేయక యొక 

వ్య క్రినిగూర్చిన వాక్కయియుండుటచే “ఒక్కరు” అనుపదము బహువచనాంత 

ముగా నున్నది. 

(సూ|తమున( దటినుగా ననుటచే వేజొకరీతి నీ వాక్యమును పెంచియు. 

జెప్పవచ్చునని వివరించుచున్నాడు. తబిచుగా ననుమాట [కియావిశేషణ మగు 
టచే “నగు” నను పదముతో నన్వయించి తజచుగా బహువచనాంతములగునని 

యర్ధమునిచ్చును. కావున దఅమగా బహువచనాంతములగును. ఒకొ)క 

యప్వుజేకవచనాంతంబులును నగును అను నర్హమువచ్చును. కాని తజచుగా 

నను పదమునకు వేజొకరితి నర్లమును [గంధక ర్త వివక్షించి యిట్లు[వాసెనుు 

సీ తారాను లిద్దజలో , - ఇత్యాద్యురాహరణమునను మాత్రము “ఎవరు” 

అను శబ్దమున్న చో తేకవచ శాంతముగా నెవ్పుడును నుండదు. బహువచనము 

నిత్యమే. *ఈ స్త్రీపురుషు లిద్దజలో ... ” 2” అను వాక్యమునందును బహువచ 

నము నిత్యమే. అందుచే నిర్దిష్ట నస్రీ)ీవురుషాన్యతరవి షయమున( (బశ్నమయినను 
[(గహణమయినను బహువచనమే పెశబ్రములకు సంభవించును. మిగిలిన రెండు 

సలములందును, అజ్ఞాత వస్తువిషయకమగుటచే మపహాత్తుగా6 గాని మహాతిగా 

గాని |పయోగించుటకు వీలుకాని స్థలమున “ఎవరు” అని బహువచనమే 

యుండును. అజ్ఞాత వస్తూ దేశ మయినను ఆ స్త్టలమునందు. బురుషులే యుందు 

రని నిశ్చయముండి యేపురుషు(డో తెలియక పశ్నించుచో “నెవ(డక్కడ ర? 

అనియునుండును. ఆ స్థలమున పి9లే యుందురను నిశ్చయమున్నచోనా స్త్రీ 

యెవతయో తెలియక చేయు (పశ్నమయినచో *ఎవతెయక్కడ ?' అనియు 
నుండునని తెలియవలయును, అనగా (పశ్నము వ్య క్రినిదెలియకయు వ్య క్రీగత 

మగు మహాత్య మహతీత్వా మహ _త్వములను చెలికయుం గూడ జరుగుచుం 

డును. వ్య క్రితోంబాటు మహత్ర్తామహత్తాదులును దెలియనిచో ““నెవర”ని 
బహువచమేయుండును. మహత్వ మహతీత్వములు తెలినియనగా నిశ్చితము 
అయియుండి [పశ్నవిషయములు కానిచో వ్య క్రినిమా[తమే |పళ్నించునపుడు 

మహ్మక్ట్వ నీశ్చయమున్నపుడు “ఎన(డక్కడ” ననియు, మవాతీత్వ నిశ్చయ 
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మున్నచో “ నెవతయక్కడ”' ననియు (బశ్నముండవచ్చును. పశ్నమునందలి 

యజ్ఞాకాంశ మునుబట్టి శబ్లము ప్రయోగింప(బడు చుండును. 

ఇళ్లు అనిరిష్ట స్త్రీవురుషో ధ్రైేశ్య వ్యాహారస్తలమునను మహృత్త్వ మహతీత్వ 
ములు వివక్షించినచోం దదనుసారముగా ““నాొక(డుపోయిన తోవ నొకడు 

పోడు” “ఒక తెపోయిన( తోవ నొకతెపోదు'' ఇత్యాదిరీతి నేకవదనాంతములుగ 

నుండవచ్చును. సీవురుష సామాన్యమును వివక్షించినపుడు ఉధాహరించిన 

రీతిని బహువచన మేయుం డును. ఇట్లీశబ్దమ. లరూపములు బహొవిధనులుగా 

నున్నవి. 

(“నీవెవ్వ రిళ్యాది విశేష్మపయోగంబులుం గలవు” ఇణ్యాదుల వ్యాఖ్య) 

మింద చెప్పిన నియమములులేని స్థలములందును, బహువచనము వచ్చుటయు, 
విశేష్య మేకవచనాంతముగనున్నను నీ శబ్రములు బహువచనాంతములుగ 

నుండుటయు విశేష మమహత్తయిసను నీ శబ్దములు మహాద్భహువచనాంత 

ములుగ నుండుటయు, మున్నగు విశేషములు గలవని ణాత్సర్యము. 

నీ వెన్వ"రేమిపని-కె ...*' ఇచ్చటవ్య క్రి యజ్ఞాతముకాదు. వ్య క్రిగత విశే 

షము మా(తమే యజ్ఞాతము. “నీవు అను విశేష్య -మేకవచనాంతముగనే 

యున్నది. “మజ్జనని ఆతా నది యెవ్వరు ౪ అను భాగము మాతమే యుదాహర 

ణము, ఇందు వ్య క్రిగత స్తీ్రత్వము జ్ఞాత మె. వ్య క్రివిశేషము మా[తమే యజ్ఞా 

తము. ఇచ్చట విశేష్యము “జనని” అనునది యేకవచనాంత మే యయినను 

“ఎవ్వరు 4” అనునది బహువచసాంతమయ్యెను. ““తరిదండ్రుల ఎరెవ్వకు 1 

అనునది యుదాహరణము. “పేరు” అనునది యమహదేకవచనాంతముగనున్నను 

“ఎవ్వరు అని మహద్చహునచనాకితముగా విశేమణముండుట విశేషము. 
ఇందు “జాతకర్మ ... ఎవ్వ రు క్తవిధి( జల్ఫిరి రి! అనునది .. శేష సయోగము 

శాదు. కావున నీ పద్యమున నయ్యది యుడాహారణముకాదు “తలిదండ్రుల 

"పీ రెవ్వరు ?'” అనునదియే యుదాహరణము. అక్ష “ఎవ్వరికతంబున శాస్త్ర 

వీద్యారతు లైతి''రనునదియు నుదాహరణముకాదు. అవి సామాన్యోడా హరణ ము లే, 

“మాయయ్య నీపేరెవ్వరు” అనుచోట విశేష్యము (పేరు అమహ బేక 
వీచనాంతమే యయినను “ఎవ్వరు! అనునది మహదృహువచనాంతముగ 

నున్నది. “అయ్యూ న్రీపే చెవ్వరని యడిగిన'' అను పొథాంతరమునను ఖేద 

మమియు బేదు, 
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““దామము మేఘవర్గు(డన్ '' అనుచోట కి మేకార్హకశ బ్బంబులు లేనందున 

నుదాహరణ ముకాదని తోచును కాని యీ సందర్భమున; [బౌఢ వ్యాకరణమున 

ము దణ దోషమునం గొంతభాగము పోయివది నీవెవ్వ రేమిచేసెద .. నామము 

మేఘవర్లు(డన్ “అని యుదాహరింప(ంబడియుండుకు. నీవవ్వరు అనునది యుడా 

హరణాంశము. |ప్రత్యు త్రరమునుబట్టియు నీవనునది యేకవ్య_క్తిబో ధకమని 
సూచించుటతకై “నామము మేఘవర్గు న్ '' అనువజకు నుదాహారించియుండును. 

కానిచో (బ త్యేకముగ “నామము మేఘవర్లు(డన్ *” అనునదిమా[త ముదాహ 

రించుట కుదేశింప(బడియుండదు కి'మేకార్టకశ బములు లేని యాభాగమును 

మా[తమె యాత డుదాహరించియుండడు. కావున" బెవాక్య ముణాహరణమున 

కు'దేశింప(బడెనని తెలియనగును. “నామము అనుచోట “పేరుని” అను 

పారము కానవచ్చుచున్నది. 

కొన్నిచోట్ల ““ఎవ్వరు* అనుపదమునకుం బూర్యము “అది” యనుపద 

ముండుటయు6 గానవచ్చునని [గంధకర్త సూచించెను, దీనికుదాహారణముగా 

““నదియెవ్వరని .. అదియెవ్వరే పిలిచెడరు...”” అనునవి చూపంబడెను. ఇచ్చట 
నుధ్రేశ్య మమహటదేకవచనాంతముగను విధేయము మహదృ హువచనాంతము 

గను నుండుట విశేషము. 

సూ॥ దేశ్యంబునం గొన్ని యెడల మహన్మహత్యర్థక బహువచనాంత 
నామంబులప మరల బహువచన ప్రత్యయములు చూప పాడు. 

అచ్చో వారు వీరు, మీరుశబ్దంబుల యం క్యోకారంబున 

కకారం బగు ఇరా 

ఉ॥ వేడుకకాం। డురు, కోడం డురు, 'నిలయాండురు, సెక్క-౦ 

(డురు, చూవజులు, ఒకగులు. మొ॥ వారలు, పీకలు. మొరలు. క. 

ఆజెడువారలకిచ్చును చాడోడువారలకునిచ్చు బట్టుకునిచ్చున్  బాడబ 

వరులకు సిచ్చువు వేడుకకాం జురకుని షు వివిధభాగంజబుల్ . వ్ క. 

అ.౧౬ర సుందరి నాకోడం|డుర యం దభ్య్శిత్తవుసిన భార. సభా.౨ 

ఆ.౨౫౭. వెలయాం, డురను గొండియల బరిచారిశా, శేణు నొండొండ 

చురలువట్టు. వాగి ఆజ ఆ౧౩౨౮. క. వెక్కు_దెఅంగులం బోడికి 
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బెక్క ౦|డురతోడ నొకండు వెనంగంగ గార్యంబాక్క-టి యగునేనియుం 

జాబెక్క౦[ డురతోడనై నం బెనంగంగం 'జెల్లున్ . విజ్ఞ. వ్య+=౬౦, అ. న, 

చూపణులచమాడ్క్మి_ కొక వింతసాబ గొనర్వె కళా.౭ ఆ.౭౮,"మొ॥ 

దేశ్యశ బ్రముల లో మహడ్వాచకములుగాని నుహతీవాచకములుగాని 

యయిన బహువచనాంతశ బములకు మజల బహువచన(పత్యయములు కాన 

వచ్చుచున్నవి. అట్లు మజల బహువచన్మపత్య యములు జరునపుడు వారు, వీరు, 

మోరు, శ బములలో' జివరి యుకారము *ీఅకారముిగా మాయునని యగ్హము. 

ఇచ్చట నామములనగా సర్వనామములకును గహణజముగలదని తెలియ 

వలయును. అవియును నామవిశేసముల యగుటచ నిది యుచితమ. “దేశళ్యంబు 

నన్ ** అనునది జాత్యేకవచనము కావున చేక్యపదములయం దని యర్థము 

లభించును. 

ఒక(పత్యయము 'రెండుసా+ర్లు చేరుట _సాన్తువిరుద్దము. అందుచే విధించు 

కొనవలసివచ్చెను. బాల వ్యాకరణమున గొడవళ్లులు మున్నగు వోట్ల మజల బహు 

వచనము వచ్చుటకు '“ఒకానొకచో నామంబు సంశ్రిష్టబహుపు చనాంత తుల్యం 

బయి బహువచనంబు నెనయు'"' నని సూ|త్రింపంబడెను కాని బహువచన ప్రత్య 

యముతో సంశేషమును జెందిన కొ డవండ్రు మున్నగుచోట్ల నేకాని యసంళ్లిష్ట 

బహువచనాంతంబులగు “చూపు” మున్నగువానికి దానిచే మజల6 |బత్య 

యము రానందున నీ విధాన మావశ్యకమయ్యెను. బాలవ్యాకరణమున నొక్క 

““క్రొడవండ్లులు' ఆనుపదము మాత ముదాహరించి ప్రయోగదృష్టంబులు 

(గహించునది యనుటచే “కోడం డురు”” మున్నగునవి సాధ్యములే, అమహా 

దర్ధముల1 యాకార్య ము ద్రేశింపంబ'డెనని తలంపనక్కటఅ లేదు. అయినను “చూప 

అులు” మున్నగువానికొజ కీ సూత మావశ్యకమే. “వారలు, వీరలు, మొరలు” 

అనునవియు బాలవ్యాక ర్రచే నిపతింపంబడినవియే యయినను సర్వనామముల 

కన్నింటికిని (బ్మకియను వివరింపందలంచిన (పాఢవ్యాకర్త యీ శజబ్లములకును 

బ్రత్యయ|ప్రా ప్లిని జాపవలసివచ్చెను. 

ఉ॥ 'వేడుకకాం [డు = బాల అచ్చి. సూ.చే. వేడుకళాం (డు అనీరూపము 

దీనిపె బవువచన లువర్ణ క మొసూతముచే వచ్చును. అందలి లకారమునకు 

కేఫమువచ్చినయాని రూపసిద్దిళాదు. ఈ సూతమున ““వుటల* అనుటచే 

మొదటిబహువచన[పత్యయముతో సమానధూపముగల (ప్రత్యయముచేరునని 
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యక్షముచేసి యిచ్చటి “లు “రు యగునని తలంపవలయును. అప్పుడు 

““వేడుకకాం[డురు”' అని యగును *ీకోడలు, చెలయాలుి అనుపదములు బహు 

త్వమున ““నాల్వాదుల బహువచన లకారంబునకు... బాల. ఆచ్చి.౧౧ నూ.చే 

కోడం|డు వెలయోం[డు అనియయి యీ సూ[తముచే మజల “లు [ప్రత్య 

యముచేది*మజలిి నను స్తూతస్తపదబలమువలన “రు అని కాంగా త ర్రాశేడ్షల్ర 
(డురు, వెలయీాం[డడురుి అని యగును. పెక్కుశ బ [పథమాబహువచనాంత 

రూపము బాలవ్యాకరణమున( 'బెక్కం[డు అని నిపతింపంబడెను. పిమ్మకు నీ 

సూ[తముచే లువర్ల ముచేరి ““సర్వనామంబులకు మహాదర్లంబునం దఅచుగ లుల 

లకు రురఠ లగు నను సూ త్రముచే (పా. శబ్ల ౮౬ సూ.) “రు అయి “పెక్కం 
_డురు అని యగును చూపజు అనుచో నీ సూతముచే “లు చేరి రుత్వము 
విపాతముకానందున ““చూపటులు అని యయ్యెను “ఒక” శబ్దమునకు *లు" 
పరముగానుండ గా శబ్ద ౮౬ సూూతముచే “రు కాంగా “ఒకరు అనియయి 
మజల' (బన్తుతసూ తముచే “లు చేరి ో*జకరులు'” అయ్యెను. శబ్ల. ప.౮౬ 

సూతమున( “డఅచుగి' ననుటచే నిచట “లు” “మి” కాలేదని తలంవ 

వలయును, 

సూతమున “బహువచనపత్యయములు''అనగా నొక్కు లువర్గక"మేకాక 
లడాగమసంబంధియగు లక 'రమునుగూడ (గ్రహింపవలయును. (ఈ లకారము 

చింతామణియందు బహువచనపత్యయమని చెప్పంబ డెను) ఈలవర్గ మును బాల 
వ్యాక్రర్తయు విభ క్రికివచ్చిన యూగమమగుటచే బహువచనమనియే తలంచెను. 

వారు, వీరు, మోరు _ శెబ్రపరి ౮౬ సూ చే మజల “లు” చేరగా. వారు £లు 
అనియుండ రేఫముమోది యుకార మీ* సుఇతమునందలి రెండవవాక్యముచే 
“అికారమయి “వారలు అని యగును ౮౬ సూ[తమునందుగల తజచు 

శబ్రముబలమున మజల “లు “రు” కాళదు. 

వీనికి. (బయోగములను జూవుచున్నాడు. సుగమములు. 

సూ॥ ముత్తియ శబ్లేకర,బులయందును దజిచుగ నిత్యలోపంబు 
గానంబడియెడి లంజా 

ఆ. కన్నియ, కన్య, దివ్యియ, దివ్య, కళ్ళియము, కళ్యము, 

పళ్ళియము, పళ్యము, వీడియము, పేడ్యము. నెయ్యంపుంగన్యకల నన 
ఛాలునూపుల జయించి “రాభఘ,౧ ఆ.౭. (చూ, శబ్దరత్నాకరము). 
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"లే. గువ్వ గద దిన్యాజుపుం (బువ్వు గూబ యిల్లుసాచ్చిన శాంతి 

చీయింషపవలయు భార. ఆను ర ఆ ౧౧౯, నీ. క ళ్యాలం అదిలంబుగాని 

గుజ్జంబులం _గొ_త్తముట్టున కియ్యక్ "లుపువెరవు. భార.విరా.౧ ఆ ౬%, 

ఉ. అంబుజబాంధ వాన్వయ నృపా గణి ! బోనము నేడు సూర్యపాకం 

బున సాయితంబయిన క్జ్జము భోజన శొాలలోన. బళ్యంబిడినారు పంకజ 

దళాతులు రెండవజాముగంట వేయంబడె నారగింప సమయంబని 

చచ్చెజ విన్నపించినన్. కారీ ౫% ఆ.౩౦౭. ఎ.గీ. తరుణభధఛావన ధగ 

ధగద్దశనమణుల హత్తుకొల్పిరి లేతవీడ్యములడాలు పర్వదినములం వాను 

ర|పమద లుదిత నియమసంభావనారంభ నిభృత బుద్ది, పాండు, 5 

ఆ. ౭౪౮, మొ 

బాల వ్యాకరణమున అచ్చిక..౨౩ , సూతవివరణమున ““ముత్తియశ బ్దంబు 

నందుమా[త మిత్వలోపంబు గానుంబడియెడి”' అని వాయంబడెను. అ టను 

టచే “ముత్యము” అనురూపము సిద్దించెను. కాని ము త్రియశ బమునందుమాత మే 

కాక ఇయాంతములగు మజికొన్నిశబ్రములయందుం గూడ నిత్వములోపించుట 

తజచుగానున్నదని సూ తకాత్పర్యము. 

కన్నియ . ఇకారలో పమువచ్చి నకారయకారములు సంయు క్రములయి 

“కన్య” యయ్యెను. ఇందు రెండునకారములలో నొకనకారము అక్క టాదుల 

జడ్డకు లోవంబు బహుళంబుగానగు'” నను సూ తనుచే (బాల. (పకి.౮ సూ 

నిత్యముగా లోపించెను 

'తనుంగున మూ (డుహాల్తుల సంయోగముండదు. మూడవహాలుతో సంయో 

గము పెతీరున విగొ పొ ప్రవ యినచొ సజాతీయహలులలో నొకదానికి లోపము 

వచ్చుట సహజము. అందుచే నిట్రిచోట, నక టాదిసూ తమున6గల విభాషకు 

వ్యవస్టితత్వము నేర్పజచుకొని నిత్యముగా జడ్డకు లోపముచేయవలయును. 
అట్టితలంపుతోడ'నే భాలవ్యాకర్హ యబ్బురాదుల కుత్వలోపముమాతముచెప్పీ 

(చూ. బాల. ప్ర ౧౯ోకీనూ.) ద్విత్వరహితముగా “అ|బము” “నెత్రు” ఇత్యా 
దుల నుదాహరించాను. 

“కన్య _ ఈ శబ్దము తత్పమముగూడ నికేయుండును. అయినను దద్భ 

నము నొకరానిని వేరుగానున్నట్లు తలంపవలసియున్నది. ఏమనగా రాఘన 
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పొండవీయమున ““నెయ్యవుకన్యకల ననవాలు దూపులజయించి'' అని యున్నది. 

అందు రామాయణపక్షమున కన్యకలనన్ 4 అ = కన్యకలనన అని విభాగము. 
““పౌఢమగు యుద్దమున నే! అని యర్థము. ఇచ్చట “కలను అనునది (మాచ్చి 

కము గావున దానితో సమసనసిీంచెడి “కన్య శబ్లమును నాచ్చిక మే యగును, 

కావున “గన్యి' యని యొకయాచ్చికశబముకలదనియు నయ్యది మాంద. 

జెప్పినతీరున నిత్వలోపమువచ్చినరూపమనియు. |జౌఢ వ్యాక ర్ర యాశయము. 
(ఇయ్యది వైకృతశబముకానిచో సంస్క తమున స్ర్రీవిశేష పరమగుశ బమునకు 
“అ|పొడమి'ను నర్ణమురాదనియు పకృతమయినచో నర్ధభేదమురావచ్చును 

గనుక నట్టనుటయే యుచితమనియు. [బౌఢవ్యాకర్త తలంచెను. 

మటికొంద జియ్యది మిశసమాసమనియు “*కన్య'' అను తత్సమశబ్దము 

నకు లక్షణావృ త్తిచే నప్రాఢ మని యర్లమనియు( గావున 'వేజొకయాచ్చికశ బ్ల 

మున్న దనుట కీ యుదాహారణము చాలదనియు. 'జెప్పుదురు. వికృతియందే యర 

భేదము రావలయునను నియమములేదు తత్సమశబ్దములకును చెనుగున లాక్ష 
ణికార్థము వచ్చుటగలదు. “అనుమానము” మున్నగు తత్సమశ బ్లములు సంస్కృ 

తమునం ([బమాణవిశేష వాచకములయ్యును చెను(గున సం దేహా ద్యర్హకములుగా 

వాడంబడుట (పచురముగానున్నది. అందుచే “నపాఢ మను నర్ధమువచ్చుటకుం 

దత్సమమన్ననుబాధ లేదు. ఇక “కర్భధారయంబు (తిక స్రీసమ ముగంత ధాతుజ 

విశేష ణపూర్వపదంబయి యుండునని బాలవ్యాకర్త సూ[తించుటచే ప్రీసమ 

ములకును గగ్భధారయమున( బూర్వపదముగా. |[బవేశము శాస్త్రీయమేయని 

తలంచుచుండుటచే6 గన్యఅను తత్సమమునకు “కలను” అను పదముతో సమాస 

మగుట దుస్ట్రముకాదని తలంచియుందురు. కాని ఆకారాంత ప్రీలింగశబ్దములు 

తత్సమములగుచు నాచ్చికశ బములతో. గర్భధారయసమాస మగుట యెచ్చటను 

లేదు. బాల వ్యాక ర్రయు నట్టిసమాసముల నేసందర్భమునను నుదాహరింప లేదు. 

అట్టి వంగీకార్యములగుచో “ఉ తమకూతు'రిత్యాది సమాసములును సాధువులే 

యనవలసివచ్చును. కావున (బౌఢవ్యాకర్త తలంచినరీతి నియ్యది _వెక్సృతమే 

యని చెప్పుట యుచితము. 

ోదివ్వియ, కళ్ళియము, పళ్ళియము, వీడియము,”' అను |పాతిపదికముల 

యంతముననున్న ““ఇయ' లోని యికారమునకును జడ్డకును లోపంబురాగా 

దివ్య, కళ్యము, పళ్యము, వీడ్యము అని యగును. వీనికి [బయోగములను 

జావుచున్నాడు. 
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కన్య శబ్దమునకు - నెయ్యపవు గన్యకలనన ... .... దివ్యకు -- గువ్వ గద్ద 

దివ్యాజువుబువ్వు... ... దివ్యాణుపు[బువ్వనగా దీపమునార్పు పురుగనియర్థము, 

(ఇచ్చట ోదివ్వియనార్చు [బువ్వొనియున్నను బాధ లేదు. యతి పాసా దిస్టలము 

కాదు) కళ్యమనుటకు _ కళ్యాలం బదిలంబుగాని... ... ఇచ్చట  ోకళ్ళియము 

ల బదిలంబుగాని'' అనియున్నను నుండవచ్చును. ఇదియును యతి[పాసాది 

స్టలముకాదు. పళ్యంబు అనుటకు---అంబుజబాంధవాన్వయ ... బళ్యంబిడినారు 

= కుది యతిస్టలముననుండుట చే మార్చరానిది. కావున నిదిధృడమగు నుదా 

హరణము. పళ్శ్ళంబిడినారు వంకజదళేశ్షలు అనిమార్చి యఖండయతి శ్రీనాథు 

డిచటవాడెననుట యత్యధికమగుమార్చు గావున నుదాహృతమగు పాఠమే కవి 

సమ్మతమని తెలియుట యుచితము. వీడ్యము అనుటకు _ తరుణధావన... హత్తు 
కొల్సిరి లేతవీడ్యములడాలు. ఇదియును యతిస్టలమున నుండుటచే ధృఢ మగు 

నుదాహర ణము, 

కన్య అను శబ్దమునుగూర్చి శ బ్రరత్నాకరమున (వాయంబడిన యంశము 

చూడుమని సూచింప(బడెను. అందు “కన్య. ఉభ. వె. విణ. [కొత్త అని 

(వాస్ [పకృతరాఘవపాండవీయమునే యుఠాహరించి [కొత్త యను నర్థము 

'వెళ్ళృతమగునపు డే వచ్చుట యుచితమని [వాయంబడెను. కాని యీ పదము 

నకు (గొత్తయను నర్శ్హముకం కొ “న పొఢమి”ను నర్షమే సందర్భానుగుణము, 

యుద్ధమును తీవ్రముగా6 జేయనక్కజ లేక సామాన్యమగు నల్పయుద్దమున నే 

దశరథుడు రాజులను జయింపంగ ఖ్రైనని భావము. లీలామాత9మున జయించె 

నన్న టియ్యది దశరథుని పరాకమాతిశయమును సూచించును. కొర త్తయుద్ధ 

ముననే జయించెననుట యంతగా సరిపడదు. అహోబలపండితు (డును నట్టి 

యభిపాయమునే తెలియంజేసెను. “అప్రాఢయుద్ద ఏవే త్యర్థః. కన్యకలనన” 
అని వాంసెను. 

సూ॥ ఎద్దు దేవర శబ్దములకు లు ల లు పరంబులగునపుడు దకారంబు 

నకు డకొరంబును, డకారంబు, నుత్వంబునకు లోపంబును విక 

ల్పముగాను, రేఫమునకు శకారమును శకారంబు నత్వంబు 

నకు లోసంబును నిత్యముగాను (గమంబుగ నగు #9 
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ఉ. ఎదులు, ఎెజులు, ఎడు; ఎెదులన్, ఎడులన్, ఎడన్; 
టె డ్ గం ది య్ ౧౧ 

చేవళ్ళు, "దేవళ్ళన్ ; మొ! 

1 ఎద్దుశబ్దమునకు లుల లు పరంబులగునవుడు వికల్పముగా దకారంబునకు 

డకారంబు నుత్వంబునకు వికల్పముగా లోపంబును నగు. 

Il దేవరశబ్రమునకు లులలు పరంబులగునపుడు రేఫమునకు ళకారంబును 

ళకారంబు నత్వంబునకు లోపమును నిత్యముగా నగును. 

అని రెండుభాగములుగా సూ తార్లమును విభజింపవచ్చును. 

ఎద్దు 4- లు--దకారమునకు డకారాదేశమురాంగా “ఎడ్డులు.”” ఇది 

వెకల్చికము కావున రానిపక్షమున “ఎద్దులు” అనియుండును. డకారంబు 

నుత్వములోపింప “ఎడ్డ్ [_ లు == ఎడ్లు "అవి యగును. లకారముతో సంయుక్త 

మగునపు డొక డరారము నిత్యముగా లోపించును. (చూ, ఆరా నూ. వ్యాఖ్య) 

ఈ లోపము వె కల్పికము కావున రానిపక్షమున ““ఎడ్డులు* "అని యగును. ఇచ్చట 

నుత్వలోపము వఎకల్పిక మయినందున “ఎడ్డులు, ఎడు”, అని యయ్యును. కాని 

డకారాదేశముకూడ _వెకల్పికమయినంగాని “యెద్దులు” అనురూపము సిద్ధిం 

పదు. అందుచే నీ సూత9మునందలి *వికల్పముగాను” అనుపదమును రెండు 

చోట్లకు నన్వయించి రూపతియమును నిద్ధింపంజేయవలయును. ఎద్దుశజ్ఞము 
నకు లులలు పరంబులగునపుడు వికల్పముగా దకారంబున డశారంబును డకా 

రంబు నుత్వంబునకు వెకల్పికలోపంబును నగును. (అనురీతి నర్భమువచ్చున్సు, 

"దేవర + లు-- రేపమునకు ళకారమురాగా 'దేవళ లు, ళకారంబు 

నత్వంబునకు లోపమురాగా “దేవళ్ [లు జ దేవళ్లు అని యగును. ఇది 

నిత్యము. కావున 'దేవళ్లు, అని యొక్క కేరూపము, ఇ“క్లే దేవళ్లన్ అనునదియు 
నగును. 

ఈ పదములకు. బీయోగములను జూపలేదు. “దేవళ్లు, దేవళ్లన్”' 

అనువానికి (6 బంయోగములనుజూవుట యావకశ్యకము. తవి 'యపరినీద్ధములు, 

సర్వనావను ప్రకరణము 
సూ॥ ఈ, ఏ, ఒక, శబ్దములకం ఇం బరంబయిన యంత శబ్దము 

_నకారంబునకు లోపంబగు, ఆగుచో “సీ, యేల దీర మునకు 

(హూస్యమును “జఒకకు” వర్ణ వ్యత్యయ సంహితలు నగు, ౫౧ 
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ఉ. ఇంత ఎంత, కొంత, (చూ. డెబ్బది) శబ్ద శాసనుండు 

“తచ్చ ప్రాతః?” అని సూూతించిన సూ తమునందలి తచ్చబ్ద మంత 
ద ఇ దె 

[(వభృతులకు నుపలతుుణమని "తెలియునది. 

ఈ, ఏ, ఒక, అను సర్వనామశబ్రముల_పె నం తశ బమున్నచో దాని *అ” 

కారమునకు లోపమువచ్చును. అవ్వుడు ఈ, ఏ, శబ్దములు ఇ, ఎ, అని [హన్వ 

ములగును. *ఇ -[౦త == ఇంత.” “ఎ (౦త = ఎంత" అగును. ఒక [_౦త 

అనుచోట వర్ణ వ్యత్యయమనంగా నక్షరములు తలకి9ిందుకాయగా *కజఒ ౦తి? 

అనియుండి సంహితసనగా సంధికార్యములం జెంది యవ్యవహితముగా నుచ్చా 

రణముం బొందిన “క ఒ=కిొ, కొ (౦త=కొంతా అని యగును. డెబ్బది 

ఆన్నచి నోట ఏడు” అనుపదమున, వర్గవ్యత్యయ సంహితలువచ్చి “డి అయి 

నది. అకే యిదియును వర్ణవ్యత్యయమును బొందునని సామ్యార్ధమయి "డెబ్బ 

దిని జాూడుమనెను 

ఆంత శబ్దమునందలి యకారలోపనునకు. జింశామణి సమ్మతిని జొప్పు 

చున్నాండు. చింణామణిలో నొక శబ్దమునకు. బరముగానున్న తచ్చబ్దము నకా 

రమునకు లోపమువచ్చునను నర్ధముగల “శబ్దా త్తచ్చబ్దాతః", నుదాహరించెను, 

కాని యాసూ్య(తమున ( దచ్చబ్దో కారము నకు లోపముచెప్పగా నిచ్చట “అంతే 

శబ్దాకారమునకు లోవ 'మెట్లువచ్చునని శంకించుకొని యాసూత్రమునంగల 

తచ్చబ్దము “ఆంత” మున్న గుశబ్లములనుగూడ సూచించుననిభావము. (ఉప 

లశక్షణమనంగా సూచకమనిభావము.) అనగా నొక్కుతచ్చబ్దమునకేగాక 

““ఆఅంతాోది శబ్దములందును “'“అ''కారమునకు లోపమువచ్చునని భావము 

పచ్చును, 

ఇంత, ఎంత, అను శబ్దము లెట్లు ఈ, ఏ, శబ్బములనుండి యుత్సన్నము 

లయ్యనో “అంత'' శబ్దముగూడ నళ్లు యా శబమునుండి యుత్పన్నమయ్యె 

ననుట యుచితము “ఆంత, ఇంత, ఎంత, కొంత అనుశ బ్రము లొక్కరీతివె 

యుండగా వానిలో నొక్కటియగు *అంతి శబ్దమును మిగిలినశ బ్లముల కాధా 

రముగా6 దీసికొని “అంత శబముమాాతమ వ్యుతృ్పన్నమనుట యుచితముగా 

లేదు. తదాదిశబ్బనులకు పరిమాణార్థమున ''వతుప్” [పత్యయమునువిధించి 

ఈవత్, ఇయత్, కియత్, మున్నగుశబ్లములను బాణినీయులు సాధించిన 

ఇ, ఈ, ఏ శబ్బములకుం బరిమాణార్థమున భిందుపూర్వక తవర్గ్శమును, అ, ఈ, ఏబక్లు 
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(హస్వమునువిధించుట యుచితము. అటయినచో నంతశ బ్రముకూడ వ్యుత్చన్న 

మగును. శబ్రతత్వముననుసరించుటయు నగును. ఈ శబ్రములును యధార్హముగ 

కావత్, ఇయత్, కియత్, అనుశబ్దముల యర్థముగలవి యేకదా ! కాని తావ 

దాదిశబ్బములవ లె నియ్యవి యీ రూపముతో మహదమహదర్హములలో వాడ 

బడవు. అందుచే వీనిని అమహదేకవచనాంతములనియు: జెప్ఫ్పుట యుచితము. 

సూ! ఆఅమహాదర్థంబున భిన్న వస్తుసముదాయం బర్గమగుచో బహు 

వచనంబున నంతాదుల తకారంబునకు ద్విరుక్తనివరక్షంబగు ౫౨ 

ఉ. అన్ని, ఇన్ని, ఎన్ని, కొన్ని. 

అమహత్తులను బోధించునవుడు భిన్న వన్తు వుల సమూహమర్హమగునపు డెకవచన 

మును జేర్పదలంచునవుడు, “అంతా''ది శబ్దముల తకా'రమునకుబదులుగా 

ద్విరు క్ర నివర్ణము (ఆ దేశముగా) వచ్చుననియర్ష్హము. 

భిన్నవస్తుసముదాయమనగా సముదాయములోనివస్తువులు విడివిడిగానున్న 
సముదాయము. ఏకరూపముగానున్న సముదాయము (దవాదిపదార్హములసము 

శజాయము అట్టి చోట నీశబ్రములను వాడరు. అంతనేయి, అంతనూనె, అంత 

బంగారము, అిని యట్టి చోట వాడుదురు. అన్ని బియ్యము, ఆన్ని ధాన్యము, అన్ని 

వచ్త్రములు అన్నియిండ్లు మున్నగుచోట వస్తువులు వేర్వేరుగా గోచరించు 

చుండును. ఇట్టిచోట్ల నె అన్ని మొదలగునవి పయోగింపంబడునని ణాత్సర్యము. 

బాలవ్యాకరణమున ““అన్ని మొదలగు శబ్దంబు లారును ద్విపభ్యతి 

సంఖ్యావాచకంబులును మహదర్థంబులును బహువచనాంతంబులగును. అమహా 

దర్హంబు లేకవచనాంతంబులగు” అని వీని నేకవచనాంతములుగం జప్పెను. 

కనుకనే వీని కెపవిభ_క్రిక్ష[పత్యయములు చేరుటయు సమాసమున నన్ని గుజ్బము 

లకు మున్నగురీతిని “అన్ని” అన్ని (పొతిపదికము వినవచ్చుటయు బాల వ్యాక 

రణరితిని సరిపడుచున్నది. ఇట్టికార్యముల నుదేళించియే బాలవ్యాక ర్త వీని 

'నేకవచనాంతములనియెను. అన్నివస్త్రములు, అన్ని యిండ్లు మున్నగుచోట నిత్యెక 

వచనాంతములగుటచెంగాని సమాసమనిభావించుటచేంగాని విశేష్యము "బహు 

వచనాంతమగుటు యవిరుద్ధము. 

ఇట్టి బాలవ్యాక రాళ యము ననుసరించి యివి యేకవచనాంతములని 

[పొఢవ్యాక ర్రయు నంగీకరించెను. కావున న్యూతమునందలి “*ఏకవచనంబుని”" 

అనువదమును “*బహువచనంబుని' అని దిద్దనక్కణ లేదు. అట్టుదిద్దుట సరికాదు. 

15 
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ఆ, ఈ, ఏ, కొ, శబ్బములనే |పకృతులుగా (గపాంచి “న్ని” అనుదానిని 

వానికివిధించుట యుచితము. అభిన్నవస్తుసముదాయము అర్హమగునవుడు “అ” 

మున్నగువానికి “ంతి” అనియు భిన్నవస్తుసముదాయ మర్థమగునవుడు “న్ని?” 
అనియు జేరుట యుచితము. రెండును నమహదర్షకము లే. "రెండును నేకవచ 

నాంతములే, 

“దిరు క్లనివర్ణము”' అనుటకంు నివర్ణాంత దిరు క్రనకారమనుట సమో 

చీనము. ద్విరు _క్షనివర్ణమనగా కన్ అనువర్లము దిరు క్రముకావలసి యున్నది, 

అవ్పుడు “నిని” అను “నాచేశము” అనునర్హము వచ్చునుగడా ! “అం తాదుల 
తకారముి' అనగా బిందుపూర్వక తకారమని భావింపవలయును. లేదా, బిందువు 

గూడ శేషించి “అం న్ని” అనియుండగా స్టిరపూర్వబిందు వుండదు కాన లోపము 

వచ్చునని |పక్రియనయినను గల్చించుకొనవలయును. 

సూ॥ ఆ ఈ శబ్దములకును ఎ శబ్దమునకును మహాదర్థంబున నన్ని 

విభ కులయందును వకారంబు నిత్యముగాను[ వై కల్చికము) 
గాను, అమహాదర్థంబునం బథమతరవిభ కులయందు వచన 
ద్వయంబునం (గమంబునం దకార వకారంబులు నిత్యము. 

గాను బూర్యాగమంబులగు, ౫౩ 

ఉ. వాండు, నారు వీ(డు, వీరు; వానిన్, వారిన్, వీనిన్, 

పీరిన్; వానివేతన్, వారిచేతన్,; ఏనివేతన్, ఏరిచేతన్, వేడు, వండు; 

చేరు, వరు; వేనిన్, విన్; వేరిన్, వరిన్; వేనిచేతన్ వనిచేతన్, ము 

"లే. కిలిచి చారులరావించి యిలయు దివియి బుంచు కపివీర 

జనల మించుగాంచి వీరిలో ముఖ్యులెవ్యారు చేడు రాము డతని 

యనుజన్న్లుం 'జెట్టివాం డనుచుం బలుక. రావమూ౭ ఆ.౧౯౨ మొ! 

దానిన్, వానిన్; దీనిన్, ఏనిన్; 'ేనిన్, వేనిన్; చానివేతన్, వాని 

చేతన్; డానియందున్, వానియందున్ ; మొ! అను పయు_క్తంబు 

లగునపుడు వీనికి రూపంబు లిట్టయగు. (ఉ. చూ. మందు.) 

ఈ సూత మో |క్రిందిరీతిని మూండువాక్యములుగా విభజింపవచ్చును. 



శబ్దపరిచ్చేదము 115 
ఏ 

కే. ఆ, ఈ, శబ్బములకు మహదర్హమున నన్ని విభకులయందును వకారము నిత్య 

ముగా బూర్వాగమంబగు, (వాడు మొదలు వీరిచేతన్ వజకును ఉదా 

హరణములు. 

శీ ఏ శబ్దమునకు మహదర్హమున నన్ని విభకులయందును వకారము వికల్ప 

ముగాం బూర్యాగమంబగు, వేండు వండు, మొదలు శేనిచేతన్ వజకును 

ఉదాహరణ ములు. 

11 ఆఅ, ఈ, ఏ, శబ్దముల కమహదర్హమునం [(బథమేతర (ద్వితీయాద్సి విభక్తుల 

యం చేకవచనంబునం దకారమును బహువచనంబున వకారంబును నిత్య 

ముగా బూర్వాగమంబులగు. దానిన్ మొదలు వానియందున్ వణకు 

నుదాహరణ ములు. 

మహదర్షమును బోధించునవుడు “ఆ, ఈ శబ్ల్రములకు విభ_క్తిపరముగా 

నున్నపుడు వకారము పూర్వమునందు( చేరును. ఆ _ (డు. అనియుండగా కేక 

అని పూర్వమునం జేరి వల పండు = వాడు అనియగును. ఇక్షు “అలు 

అనియుండ దీనిచే వకారము పూర్వమునంజేరి వ్ +-ఆ-లు. అయి శబ్ద. ౮౬ 

సూ[తముచే ల్కు రు, కాంగా వ్ త షురుకక వారు  అనియగాను. ఇకే యితర 

విభక్తులయందును ఈ శబ్లమున్తకును రూపంబులు శ తలియనగును. 

ఏ శబ్దమునకు మాత్రము ఈ వకారాగమము వెకల్పికము. అందుబే 
“ఏ ఇ. డు” అనియుండగా “వ్” చేరి, వ్ [ ఏ డు= వేడు అని యగును. 

వకారము రానిపక్షమున “ఏడు” అని యగును మిగిలినవిభక్తులయందు నికు 

రూపద్వయము నూపొాంపందెగను షెవన్ని యు మహదర్షకములు. 
ఈ మూ(డుశ బ్రములు నమహదర్షకములయినచో నేకత్వమున ద్వితీయా 

విభ క్రి పరమగునపుడు “ఆ__.ను అనియుండగా ద్వితీయెకవచన బహువచ 

నంబుల రెంటను నివర్ణకంబగు నను (౬౦ సూ) సూత్రముచే నువర్ణకము “ని” 
వర్గకముగా మాటి ఆని. అనియయి యుకవచనమగుటచే “ద్” ముందుగా 

జేరి ద్  ఆ__ని=దాని అనియుండగా అంతమున “ను” ((దుతము) జేరి 

పూర్వమునందలి యికారమునుబట్టి దీనియందు నుకార మికారముగా మాజి 

“దానిని” అనియగును. [దుతస్వరమునకు లోపమువచ్చి “దానిన్” అనియు 
నగును. 

ఇచ్చట “డానిని”” అనురూపమగుటకై యంతమున [దుతముచేరుటకు 

బాల పొఢ వ్యాకరణములలో నాధాదములేదు. [ప్రథమా “క పట్టి రయొకే, తరమూ 
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లయిన విభక్తులన్ని యు (దుతాంతములగుటచేతనే యిచ్చట |చుతమును జేరు. 

కొనవలయును. [లేదా ద్వితీయావిభ క్రి నువర్షకము పరముగానుండగా ౬౦ 

సూ[తముచేని వర్ణకము చేర్చుటకు. |బత్యయముపె6 [బత్యయముచేరుట విరు 

ద్రము. “నివర్ణకము” అని ౬౦ సూ తమున నిర్రైశించుటచే నిది యాగమమను 

సెకును క కతా! అయినను పాల క ద్వితీయా నువర్గకము 

పరముగానుండగా నివర్ణకము వచ్చుననిచెప్పి దాని ను. అనుచోట ae 

రంబుమోంది'” యిత్యాది న్యూతముచే (బాల. తత్స.౨౬ సూ “ను? లోని 

యుకార మికారమయి దానిని" అని యగునని కల్పించుకొనవలయును. ౬౦ 

సూతమున “రెంటను'' అనుపదమునకు రెండును పరంబగునపుడని యర్షము 

చేయవలయును. రూపమును సిద్దింపంజేయుట క యౌ కి షమార్రము నాశ 

యింపవలసియున్నది. కాని (ప్రౌఢ వ్యాక ర్త కిది యు ద్రేశ్యమయినట్లు గానరాదు.. 

అకేయయినచో ౬౧ సూతమునంజెప్పిన టాగమముగనే చెప్పియుండును. 

అందుచే మొదటిమార్షమే వరము. | ““విలిచిబారుల” ననుపద్యమున వీనిలో 

గొన్నింటికిం |[బయోగములం జూవుచున్నాడు. అనంతరసూ[తమున విధించునట్లు 

ఈ శబ్దము లన్ముపయు_క్షములగునవుడు నిక్షు రూపము లుండునని భావము. ఉదా 
హరణపద్యమున *ఎవ్వాండు ఎట్టివాండు" అనునవి యనుపయు క్రస్థలము లే. 

చూ. మొదడు అనంగా. దరువాతిసూ[తమున నను (ప్రయోగము విధింపంబడె 

ననియు నచ్చటం జాచినం 'దెలియుననియు భావము. 

ఈ స్యూతమునం “(గమంబునం దకార*” అని దవర్ణ మునకు బూర్వము 
న బూర్గబిందువును ముదించిరి. సరళమగు దకారము | పరమగునపుడు లోపము 

గాని సంశేషముగాని తఅచువచ్చును. సరళము పరమగునపుడు పూర్ణబిం దువు 

వచ్చురలు (బా. వ్యా. సంధి.౧౯ సూ. చేత క్వాచిత్మము. కనుక సుప్రసిద్ద 

మగు లోవరూపముతో. ““గమమున దకారవకారములు”” అని చూపుటయే 

యుక్తము. కుమారదేవపండితీయమున **దకారి అనుటకుబదులు *ీతకారి” 

అనిపడుట ము[దణదో షము. అయ్యది వ్యాఖ్యాత యజానముకాంజాలదు. 

సూ! కొన్నియెడల మహాడర్ణంబున న శబ్బ్దంబునకు వా(డువాదును, 

అమహదర్భంబునం కా 'యవులును స్వార్థంబున 

నేక ప్రపం శ పసుల (గమంబుగ ననుపయుక్తంబులగు. ౫ ౪ 
ఉ. వవాండు, ఎవా(డు; వవ్యాోరు, ఎవ్వాారు; ఆయది.అయ్యది; 
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ఆయని, అయ్యవి; ఈయది, ఇ్రయ్యది; ఈయవి, ఇయ్యవి; వయది, 

ఎయ్యది; వయవి, ఎయ్యవి, 

మవాదర్థమున నే శబ్దమున కేకత్వము వివక్షించునవుడు వాడను [పథ 

మాంత తచ్చబ్దమును, బహుత్వము వివక్షితమగునపుడు “వారు అను [పథమా 

జహువచనాంత తచ్చబ్దమును ననుపయు క్షములయి 4 ఏవాండు, ఏివారు,'" 

అనియగును. 

అమహదర్హమున “ఆ ఈ, వ్యు” శబ్దముల 'కేకత్వవివ క్ష క్షయందు *ీఅది” 

యనియు దచ్భబ్లామహ|త్పథ మెకవచవనీ పంకం కంతకహుు లను[పయు. 

క్రములగును. అనంగా వెనువెంట. జేరియుండుననిభావము. 

““వీవాండు, ఏవారు”” అనునవి *వి' శబ్లమునకు “వాడు “వారు,”” 

అను[పయు క్రములగు రూపములు. “ఎవ్యా(డు, ఎవ్వ్వారు,” అనునవి బాల 

వ్యాక. సమా. ౧౩, ౧౪ సూ[తములచే ద్విత్వ హస్వములు వచ్చినరూపములు. 

ఆయది, ఈయది, ఏయది, యనునవి యమహదర్షమున నదియవు లన్ముపయు క్ష 
మొలయిన రూపములు. ఆయ్యది, అయ్యవి, ఇయ్యది, ఇయ్యవి, ఎయ్యది, 

ఎయ్యవి, అనునవి ద్విత్వ|హస్యములు వచ్చినరూపములు. 

ఈ సూతమున “వా(డు వారు అనునవి యనుపయు క్షములగునని 

చెప్పుటచే మిగిలినవిభ క్ష్యరములను వివక్షించునపుడు త _త్రద్విభ క్ష్యంతములగు 

తచ్చబరూపము లను[ప్రయు క్షములగుననియు. చెలియనగును. ఎవ్వాండ్కు 

ఎవ్వ్వారు, అనున్షు ఎవ్వానిని, ఎవ్వానిచెత, ఎవ్వారిని, ఎవ్వారిచేత, మున్నగు 

రూపములు నుండును. అట్లే [తికంబునకు (ఆ, ఈ, వ, శబ్దములకుు అదియవులు 

చేరుననుటచే మిగిలిన విభ_క్ష్యర్ణములందును ద త్తద్విభ క్యంతములగు నమహ 

తచ్చ్భబరూపములును జేరునని తెలియ(దగును. అవ్వ్పుడు అద్దానిన్, అవ్వానిన్, 

అద్దానిచేతన్, అవ్వానిచేతన్ , మున్నగురీతిని రూపములుండును. 

సూ[తమున “వాండు, వారు, అది, అవి,” అనునవి యను[ఎయి క్షి బు 

అగుననుటకు బదులు మహద్వాచక తచ్చబ్దమును నమహాడ్వాచకతచ్చబ్లము ను 

నను[పయు క్తంబగు నని యుండ(దగును. “మహదర్హంబున నే శబ్దంబునకు నమ 

హాదర్గంబున( దికంబునకును దచ్చబ్దం బను[పయు క్తంబగు”” నని నూ(తించి 

నం జాలును. 

అనుుపయోగమువచ్చినను నర్గమునకేమియు మార్చులేదని “తెల్పుటక 

**స్వార్థంబునన్ ” అని సూతమునం జప్పుంబడెను. 
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సూ! ఇటనే ప్రూన్వంబగు అగుచో వాదీర్దంబునకు _హస్వంబును 
ద్విత్వంబునకు లోపంబును విభాషనగు. ౫ 

య. ఎవ్వండు, ఎవ6ండు; ఎవ్వరు, ఎనరు. 

ఇటన్ == తచ్చబ్ద మను[ప్రయు క్తమగునవుడు. [హాస్యం బగుచోన్ = బాల వ్యా. 

సమా.౧౪ సూ.చే ద్విత్వమువచ్చినపిమృట ౧౩ సూ.చే [హనస్వమువచ్చునపుడు 
(అనయా నెవ్వా(డు, ఎవ్వారు, మున్నగుచోటన్ ). వాదీర్ణ ంబునకు [హాస్యం 
బును == ఎవ్వాండు మున్న గుస్తలములందలి వ టు దీర ర్హమునకు 
(హన్వమును. (వచ్చినచి వో నెవ్వడు మున్న గురీతినగున్ఫు ద్విత్వంబున లోపం 
బును = వకారద్వయములో నొకదానికిలోపమును. విభాషనగు = వికల్పముగా 
చగును, 

ఎవ్వాఃడు - [హస్వమురాంగా _ ఎవ్వండు. ద్విత్వలోపమురాగా *ఎవండు 
అనియగును. ఇక్షు “ఎవరు” అనియునగును, మిగిలిన విభక్ష్యంతములందును నికే 
(హస్వద్విత్వములురాంగా “ఎవనిని, ఎవదిని** మొదలగునవి నిద్దించును. ద్విత్వ 

లోపము (హస్వమువచ్చినర్హూపమునే వచ్చును. [హస్వము వెకల్పికమగుటచే 
రానిపక్షమున ద్విత్వముకూడ రాదు. ఈ విషయము విభాషాపదబలమువలన 

సంపాదింపవలయునేమో ? 

ఈ సూ(తమున రెండువిధములగు (పమాదములుగలవు. “ఇటనే [హన్వం 
బగు. అని (ప త్యేకవాక్యముగనున్నది ఇట్లు భిన్నవాక్యమున నున్నందున 
విభామాపద మి* [హస్వవిధాయకవాక్యమున కన్వయింపదు. అందుచే నీ|హస్వము 
నిత్యముగావచ్చును. అట్టయినచో నెవా్లండు మున్నగురూపములు సిద్దింపవు. 
ఇళ్లు వాదీర్ణ మునకు [హస్వంబును ద్విత్వమునకు లోపంబును విభాషనగు నను 
టచే దీర్హ పాస్వములు సన్నియోగళిష్టములయి వచ్చుటగాని రాకపోవుటగాని 

రెండిటికిని నొక్కసాొరియే జరుగును. రెండును బా పించినచో “ఎవడు 
అనియు రానిచో “నెవ్యా(డి'నియు రూపములం చెందును. ఎవ్వ( డనురూపము 
సేద్దింపదు. ఏకారమునకు [హస్వవిధాననును నిరర్హకము. నిద్దసాధనదోష 
తు కము. బాల. సమా. ంత్తా సూ. చేతనే దీనికి [హస్వమువచ్చును. కనుకనే 

పూర్విసూతముననే ఎవ్వాండు, అయ్యది ఇణ్యాదుల నుదాహరించియున్నాడు. 
ఇట్లిలో పము లన్నియు ము(దణపమాదసంభూతము లయియుండును. 

సూతము “ఇటనే హన్వంబగుచో వాద్ర్హ ంబునకు హ9స్వంబునగు, 
అగుచో ద్విత్వంబునకు లోపంబు విభాషనగు.” అత అగూ 
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వను పద మొకచోటనుండవలసినది వేదొకచోట.6 బడుటయు ““అగుచో'” 

ననుపదము 'రెండుస్తలముల నుండవలనియుండగా నెకచోటనేయుం డుటయుం 

బ;9మాదముజరిగియిండును. కావున సూత్రమును జైరీతి మార్చందగును. 

సూ! ఆ, ఈ, ఏ, శబ్బ్దములకు( బూజ్యత యందు మహాదేకవచనంబునం 

దవర్షాగమంబును, వానిదీర 6బునకు వికల్పముగా [హాస్యం 
వ య్య ఐత 

బును; మహత్యేకవచనంబున వాసనికంఠొ(6 బరంబయిన అక, 

అప, అమ, శబ్దంబుల తొలియకారమునకు లోవంబును, 

తుదియకారంబున కెకారాదేశంబు నగు. ౫౬. 

ఆ. అతండు, ఆతండు; ఇతడు, ఈతండు; ఎతండు, వతండు, 

ఆపె (ఆ+అప-ఎ), ఆమె (ఆ+అమ+ఎ), ఈకె (ఈ+అకళ+వు, 

ఈవె (ఈ+లఅపళాఎు, ఈమె (ఈశ4+-అమ+ఎ, వరకే (ఎ+అక+-ఎ), 

వచె (ఏ+అప+ఎ), వమె (న+అమ+ఎ), 

ఆ, ఈ, ఏ, శబ్దములకు గౌరవార్థము వివక్షించునపుడు మహదర్హక ము: 

అగుచో నేకవచనము పరమగునవుడు తవర్థాగమము వచ్చును. ఆ | (డు_అని 

యుండగా “త” చేరి ఆతడు అనియగును. తరువాత అ, ఈ, వీ, శబ్ద 
ముల దీర్ధములకు వికల్పముగా హసన్వమువచ్చును. (ఆతడు అని 

యుండగా ఆకారమునకు హీస్వమువచ్చినచో “అతడు అనియు [హస్వము 

రానిచో ““నాత(డిినియు నగును. ఇతండు, ఈతండు, ఎతండు, వతండు అను 

నవియు నికుయని తెలియనగును. 

ఆ, ఈ, ఏ, శబ్దములు మహతీవాచకములగునవుడు ఏకవచనమున వీక, 
అప, అమ, అనుశబ్దములు నిత్యముగా వాని.పెంజేరి ఆయమ, ఈయమ, వయమ, 

అమియదుటు తెనుగుభాషయందు సహజము. అట్టి అకాదులుచేరునపుడు వచ్చెడి 

శార్యములను విధించుచున్నాడు. 

మహత్యర్థకములగు “ఆ ఈ, వ అనుశ బములకు. బరముగానున్న “అక, 

ఆప, అమి అనుశ బ్రముల కికవచనప9త్యయము వివక్షించునవుడు వానిమొదట 

నున్న *“అ"'*కారము లోపించి యంతముననున్న *అ"”కారమున కెకారా దేశము. 

చశాగా “ఆకే, ఆపె, ఆమె” అనియగును. ఈ శజములు న్రీసమములగుటచే 6 

బ9థ మెకవచనము లోపించెనని తెలియ దగును. 
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ఉదాహారణములు స్పష్థములు. అకాదులకు బరమందు “"” గుర 

పెట్టి ఎకారమునుజూపుట సరికాదనియు నియ్యది కూడికగుటుతు గావున 
నాదేశమునకు ముందుంచరాదనియు సుబోధినిలో. 'దెలుపంబడెను. 

సూ॥ ఆ, ఈ, శబ్దములును, ష్ శబ్దమును నమహదర్థంబునం (బథమా 

విభక్తి పరంబగునపుడు నిత్యముగాను వె కల్పికముగాను 

(గమంబున (హాస్వంబు అగు. ౫౭ 

(చరా. మో6ది సూ తము) 

అమహాదర్థమునుబోధించు “అ, ఈ,” శబ్రములు పధమావిభ క్రి పరంబగు 

నపుడు నిత్యముగా హ్ఫస్వములగును. ఆ ది, ఈది. హ9స్వమురాగా అది, 

ఇది యయ్యును. “వ శబ్ద మమహదర్షమును జోధించునవుడు ప9థమావిభ క్రి క్తి 

పరమగుచో వికల్పముగా [హన్వమగును. & ఏది హృస్యమువచ్చె నేని జన 

యనియు రానిచో “*నేది' యనియు నగును. “చూ. మోడి సూతంము''-_ 

అనగా నుడాహరణము లనంతరసూత9మున: జాడ:దగుననిభావము. 

నూ! (తికంబునకిమహదర్హంబునం (బధ మైకవచన బహువచనంబు 

లం [గమంబుగ దివి వర్ణ్షకంబులగు. ౫రా 

ఆ. అది, అవ్వి ఇది, ఇవి; వది, ఏవి; 

తింకంబున కనగా నాయీో,యే, శబ్దములకు( బ9థమెకత్వము వివ 

క్షించునపుడు “ది” అను ప్రత్యయమును పీథమాబహుత్వము వివక్షించు 
నపుడు “ఐవి” అను పత్యయమును నగునని సూ తా9ర్ధము 

ఏకవచన బహువచనములందు == = ఏకత్వ బహుత్వ వివక్షయందు. 

“అత్రి శబ్లమున క్రి సూతముచే “ది” అనునది పరమగుదో ౫౭ నూ.చే 

హిస్వమువచ్చి “ఆది” యగును. ఇచే “ఆని. హంస్వము---అవి. “ఇది” 

మున్నగునవియు నిక్తే తెలియందగును. 
ఆ, ఈ, ఏ, శ బ్రములకు బ9థ మెకత్వమున మహాద్యాచకము కానందున 

డుజ్ఞును, అకారాంతము కానందున మువర్గకమును, ఉకారాంతముకానందున 
వువర్ణ్శకమునుగూడ6 బో ప్రింపకయుండగా “ది” ఆనుదానిని, బహుత్వమున 
“లు అనునది పా9వ్రించుచుండగా దాని కపవాదముగా “వి” అనుదాని నీ 
సూత్రము విధించెనని తెలియుదగును. 
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సూ॥ (హస్యవ్య స్త తికంబుము.ది దివులకు చ్వెత్వాంబు నగు. ౫౯ 

ఈ. అది అద్ది, అవ్వి, ఇద్ది, ఇవ్వి, ఎద్ది ఎని, ఇట్లనుటచే నయ్య 

దీశ్యాదులయందు ద్యిశ్వంబు కలుగదని యూహింపనలయును. 

పాస్య == ౫౬ సూూతముచే [హస్వములయిన, వ్యస్తజబా వ్యా సమా, 

౮ నూ.చే నమానమునుగాని శబ్ల.౫ సూచె నను[పయోగమునుగాని చెందక 

వ్య సములుగానున్నట్లి. (తికంబుమా.ది = ఆ, ఈ, ఏ,'” అనువానికి పరమం 

దున్న దివులకు = ౫౮ సూ తముచే వచ్చిన [పధమాపత్యయములకు ద్విత్వం 

బును =ద్విత్వంబను ద్విణ్యాభావంబునుగూడ అగును 

దివులకు ద్విత్వమనగా దివులలోని దకారవకారములకు ద్విత్వమని 
యర్లముచేయవలయును, కానిచో దిది, వివి, అను నని రూపములు రావలసి 

వచ్చును. 

(హస్వములనుటవలన నేది ఏవి అనువానియందును వ్య సములనుటవలన 

రామునిది, ఆయది, ఇత్యాదులందును ద్విత్వము నివారదింప6బ'డెను 

సూ॥ ద్వితీయైకవచన బహువచనముల రె:టను నివర్ణకంబగు, ౬౦ 

ఉ. దానిన్, వానిన్; దీనిన్, వీనిన్; చేనిన్, వేనిన్; 

''అమహదర్ణక (తికమునకు*” అనునది ప్రకరిణవశమున వచ్చును, 
అట్లి వానికి ద్వితీయెకత్వ బహుత్వములు వివక్షితములయినచో “నువర్జంబు 

ద్వితీయ” అను బాల వ్యాకరణసూః[తముచే “ను” పా _పీంచుచుండగా దాని 

కపవాదముగా “ని అను పత్యయము రెండువిభకులయం దును విధింప(బడీ 

యెను. “దానిన్ '” ఇత్యాదు లుదాహరణములు. 

ఆని, ౫౩ సూ.చే దకారము. “దాని” అనియగును ద్వితీయావిభ క్రి 

[దుతపకృతికములోనిది కాన *ను'' అనునది యంతమునంజేరి “కునువు 
[కియావిభక్తుల ...” బాల. తత్స. ౨౬ సూ.చే నిత్వము వచ్చి దానిని అని 

యగును. పిమ్మట (ద్రుతస్వరలోపమురాగా దానిన్ అనియగునని యూపాంప 
వలయును. ద్వితీయాబహువచనంబున లడాగమంబుగూడ రాదని తెలియ 

దగును. లడాగమససహితమగు నువర్షకమున కే ఈ యాదేశమని తలంపవలయును, 

సూ॥ అయ్యది తృతీయాదివిభ క్తులు సరంబులగుచో నాగనుంబుగా 

నగు, I 

కేఫ్ 
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ఉ. చానిచేతన్, వానిచేతన్, మొ! 

ఆయ కది = ని” ఆఅనుగిది తృతీయూాది" a కుం = శత వు న్నగు తరు 

వాతి విభ క్మిపత్యయిములన్ని యును 
రాజా 

YW. 79 

““అమహదిర్ష తికమున కు 
® 

శో 

అనునది యిచ్శటను [కరణలబము అమహ 
on టు 

f ఇ” శ ఎ z » య ఇ ణా వో తో 

డరకములగు ఆ, ఈ, ఎ, శబ్రములరు చేత మున్నగనిం కులు పరమగునపుడు *ని" 
ore.) - 

అనునది (ఆ. బములక్సు అంతమున నాగమముగా౬ జీరును అ చేత (౫౩ 

నూ.వే డకారాగమము రా చెతన్ ఈ సు*|తముచే “న” ఆగమము, 

“దాని చేతన్ = దానిచేతన్ '' అఫియగును బహుత;మున “వానిచేతన్"' 

అని యురాపహారణము “ముడలగు* అనుట దినివతన్ , వీఎచేతన్, దేనిచేతన్: 

వేనిచేతన్ , మున్నగునవి [గాహ్యములు ఇందు “ని” ఆగమము పుకృతికేయని 

చెప్పవలయును. |పత్యయమున క 'గమమన్నచో సమాసమున లోపింపవలసి 

వచ్చును దానిగుణములు, డానిభయము, మన్నగులీరున సమాసమునందు నివ 

రము వినవచ్చుచున్నదిగ భా |! డుమఎతములు కానందున నివా పమగుచుండగా 

విధింపంబడెను. ఒహువచనమున లఅలవాగమమున కిది యపచవాదము. 

సూ! ఆది యిని యెది యసవాని36 దృతియా స పమ్యుకవచనంబుల 
ein wr ల 

యందు దాన దీన దన నసియు వాసి బహువచన బులయ౭ గు 
ae § a jo: త్ 

వాన పీన వేన ననియు రూన_జులగు ౬.9 

&, క చనునెడ శ్రీరాముడు పావన నవ నిజరూప నై భవన 

న్ నల్లంబున నిడి దాన నిచి తాతనురాగ పౌఢి వచ్చి తనుం బై కొనం 
Wy య ke ర 

గన్. రాఘ.౨ ఆ ర౩. క. నలంగాన మున్వనంబునం గల నెప్పుడు 

గాంతు ము గకరులను నింహాంబుల బుతుంబుల నిది మర్ఫ్యులక విషయ 

వూతపంబు దూరదు దినన్. భార. అర.౨ ఆ. ౧౦౬ .క. కాననము 

గిరులు నదులును నానాతీర్ణమ.లు భూ జనంబులకెల్లన్, భూనుత సాధా 

రణములు వానను ధర్మములు సేయవచ్చు ని బేచ్చన్ . భార. ఆను. ౨ 

ఆ 3౯౫. ఎ.గీ. అనిన నలుగాలి వాన గోవును న శేషశేబ్దముల మంత 

మును లోహాజాతికాంచనమును మనుజుల వి, పుండు సమధికత్వభాజ 

నములం డు వేద పపంచవిదులు. భార, శాంతి,౧ ఆ.౭౧. తే. కలవు 
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నూజులు వేలు లతులును నోటు ల పమేయముల్ ఘనమాయ లధిప 

నాకు వానం డగులకపోరాదు ననజభవునకె న [నభవుకే నను నన్యు 

"అంత. లభీస్ణ.ర ఆ౧౩౭. క, ఛా ధ్యానం విం దియవృ తులు మూానిం 

చుటహింస గుగుుసమర్చునవిధి నిత్వానుస్థానము తపమును వీనం బర 

నేవ్వమెద్ది వినగా వలతున్, భార. అను ర ఆ.౨౭౭. నీ. ఒక్క-6 

డొక్క-టిచేత చెక్కు చుం దజులసచుం _దిగుణంబులును [బవదర్సి ంచు 

వీనజనితంబులగు. (బీతి సంతావమోహాదులు. భార. ఆను.౫*% ఆ..౨౫౦. 

ఎ గీ. అనియెజింగించి మజీయు నిట్లను నజుండు న్యేదము చ్భేద మండ 

మన్ వీనయబుట్టు ... జరాయ.జములు. భార. అశ్వ.౨ ఆ ౧౪౫ మొ! 

డేనన్, వేనన్, అనువానికిం | బయోగంబులు మృగ్యంబులు. 

అది యిది యెడి యనవానికిన్ = అమహదర్షకములగు ఆ ఈ ఏ శబ్దము 

లకు. తృతీయాస పమ్యేకవచనంబలయందు = చేత నను తృతీయావిభత్త్యేక 

వచన మంతమున6 గలవగునవుడును, అందునను స పమ్యేకవచనపత్యయ మంత 

మునం గలవగునవుడును రాన దిన దేన ననియు ==ఆ శ బ్రమునకు జాన ననియు 

ఈ శబ్దమునకు కు దిన ననియు వీ శబ్లమునకు న కను. (ఆ "దేశములగును.) 

వాని “బహంవ కకం తు ప్ర తీయాబహువచనమును నందునను 

స ప్రమి బహువచనంబును నంతముకగల ఆ, ఈ, ఏ, శబ్దములకు (వరుసగా 

““వాననర్, వీనన్, వేనన్ '' అనియు పంల. పలు, 

అమహద్వాచకములయి తృతీయా స ప్రమ్యేకవచనాంతంబులగు “ఆఅ ఈఈ 

ప శబ్లములకు ననగా “రానిచేతర్, దీనిచేతన్, చేనిచేతన్, దానియందున్, 

దీనియందున్, చేనియందున్ '” అనురూపముల స్టానమున *దానన్, దీనన్, 

చేనన్”” అనియు రూపాంతరములగును ఆశు వీని బహువచనాంతములగు 

“వానిచేతన్, వీనిచేతన్, వేనిచేతన్, వానియందున్, వీనియందున్, వేనియం 

దున్ '' అనువాని స్టానమున “వానన్.,. వినన్, చెన్ ననియు -రూపారతరము 

లుండునని సూ|తణాత్సగ్యము. (ఈ రూపములు జాల వ్యాకరణమున సూచింప. 

బడ లేదు.) ఈ రూపములు విభ క్యంతములకు అనంగా( (బకృత్మిపత్యయసము 

దాయమున కాదేశములుగా నిపతింపంబడెను, 
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తికమునకు స ప్రమ్యేకనచన బహువచనముల స్థానమున “న అను 

సప్రమా[పత్యయమును నయ్యదిపరమగు? నపుడు ౬౧. సూ. చేత వచ్చెడి “ని” 

అనునాగమను రాకుండుటను నిక్కడ విధించెనని తలియనగును. 

అ + అందు. దకారాగమమురాయగా. డా - అందు ఈ సూ[తముచే 

నందుకు బదులు “ని రాగా దా.న=దాన (దుతముతోంగూడి *దాని నని 

యగును ఇళ్లే నరా నెస్ ననితనం నగును అకు తృతీ.మూస్తానమునను 

నుదంతముకానంధున న పా పమగుచుండగా నవర్గకము న్యాగ మాభావమును 

విపాతములు. బహువచనములు పరంబులగునవుడును నప్రా ప్రమగు నవర్ణకమును 
న్యాగమాభావమును లడాగమాభావమ.ను విడింపంబడెనని తెలియనగును, 

పయోగములను జాపుచున్నాడు 

చనునెడ.. శ్రీనుల్లంబుననిడి ల దోనన్ స బెకొనగన్. ఇచ్చటదాన ననగా దాని 

చేత == ఆ వెభవశ్రిచేత నని యర్లము. తృతీరైమెకవచ నాంతార్గకము. 

“నలు గాన మివ ne .. దీనన్'” దీనన్ = దీనియందు = ఈవన 

మందు. స ప్తమ్యేకవచనాంతార్దకము. 

““కానసము గిరులు... వానను .. '' వానను = వానిచేత = ఆకాననాదుల 

చేత. తృతీయా బహువచ నాం తార్గకము. (ఆకబ్ద్లము 

అనిన నలుగాలివాన...”*” టం = వానియందు. నాల్లుకాళ్ళు గలవాని 

యందు. స _ప్రమో బహువచ నార్హక్షము. 

“కలవు నూలులు.*.* వాన దగులకివానరన్ = వానియందు = ఆ మాయ 

లయందు. స ప్తమి* బహువచనాం తార్చకము. 
ధ్యానం బిరదియ .వీనం బర .*” వీనన్ = వీనియందు = ఈధ్యానాద్రు 

లందు. సప్తమి బహువచనాంతార్దకము. 

“...తిగుణంబులను |బవ ర్హించు. వీనజనితంబులగు'' వీనన్ = వీనిచేత 

ఈ [తిగుణములచేత. తృతీయా బహువచ నాం శార్ణకము. 

(6వ స్వేద .వీన౭బు ట్టు” వీనన్ = వీనియం౭దు = స్వేదాదులయందు. 

సప్తమి బహువచ నాం తార్దకము. ఈ [ప్రయోగము ము[దణదోష జుష్ట్ర మగుటచే 

సరియగుపారము నిచ్చి తిని. సుబోధి నీపొరమును సరియయినందున (గహించితిని, 

“దెనన్., వెనర్ '” అనువానికి€ (బయోగములు సీ తారామాచార్యుల వారికి 

లభింపలేధు. అందుచే నివి మృగ్యములనగా దుర్తభములని (వాసిరి, 
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తృతీయావిభ క్రియందును,సహోర్ష తుల్యార్థాదియోగమున వచ్చెడి తృతీయ 

యంతమునంగలవానికిని, మాతము ఈ యాటేశమురాదని తెలియ6ందగును. 

సూ! పదాద్యంత గతం కూ శబ్బ్దంబమహాదర్థకంబు సమ_స్తంబు 

వ్య సంబు నయి కొన్నియెడల నరళూన-౦ బగు, ౬.3 
అంటె © ల 

ఉ. చ. తత్పుర వ!పపాద వీఠికాశిరముల కొప్పు నర్పనలు 

వేసిన పువ్వుల యవ్విధంబునన్ . భార. ఆది ౮ ఆ.౭౬. పాడుగాను 

నాగతి. కళా.9 ఆ. మజివావులు నూజిటికంకు నొక్క-స్మత్క-తువది 
మేలు. భార. ఆది.ళి ఆ.౯౩. 

పదాద్యంతగతంబు = పదాదిగతంబును, పదాంతగతంబును. పదాదిని 

జెందియున్న “గూ” శబ్రము అమహదర్హకమును సమాసగతమును నయి కొన్ని 
చోట నిరరకముగానుండును అకు పదాంతముననున్న “యా శబ్లము అమహా 

దర్భకమును వ్య స్తమును నయి కొన్నిచోట్ల నింర్థకమగును, 

(“పదాదిగతమి'ను పదమునకు “సమ స్తంబను పదముతోడను “పదాం 

తగతంబ*ిిను పదమునకు “వ్య సంబిను పదముతోడను! యధాసంఖ్యాన్వయ 

మబిమ తము 

అనగా “ఆ” శబ్దము అమహత్తును బోధించుచు సమాసమునందొక 

పదమునకు. బూర్వముబేరియున్నవు డెక్కొకచో నర్జ మేమియు లేక యుండును. 

““పువ్వుల యవ్విధంబునన్ *” అనుచో విధము అనుపదమునకుః బూర్వమున 

సమాసగతముగా *నా' శ బ్రముచేరి “అవ్యిధంబునన్ ** అనియున్నది. ఇచ్చుట 

నా శబ్దము నిరర్షకము. వువ్వులవిధమునన్ అనిన 'నేయర్ల మో “పువ్వుల యవ్వి 

ధమ్మునన్”' అనినను నదియే యర్థము. ఇళ్లు పటా నాగతి** అనుచోట 

పొడుగావు యొక్కరీతిని అనియర్దము. ఇందు గతి అనుపదమునకుం బూర్వము 

“త్రి శబ్దము సమాసగతమయి యర్హశూన మయి యున్నది. ఈ రెండుస్తలము 

లును 'పదాదిగతమగు * ఆి శబ్దమున" కుబాహరణములు. ఆ శబ్ద మమహాత్తును 

బోధించుచు వ్య స్తముగానుండి యొకపదమున కంతమునంజేరియున్నను నళ 

యొకె్కెకచో నిరర్ణకముగానుండును. ' స్మత్కతువది మేలు అనుచోట స్మత్కతు 

ననుపదమున కంతమున *ఇఅది* యను నమహ చృబ్లముచేరి వ్య స్తముగానున్నది. 
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ఇది నిరర్హక ము. “స్యత్కతువు మేలు” అనినకం కె “సత్మతువదిమేలు"' అన్లు 

నపు డధికమగు నర్గమేమియును లేదు. 

విధము, గతి, అను తరువాతిపదములతో నన్వయించుటం జేసి యచ్చటి 

యా శబ్దము పదాదిగతమనియు “క్రతువు అను పూర్వపదముతో నన్వయించు 

తం జేసీ యది యను నా శబ్దము వరాంతగతమనియు భావింపంబడెను. 

పడాదిగతమనగా విశేష్యమున కాది నుండునది యనియు. బదాంతగ తమవ(గా 

విశేష్యమున కనంతరమున నుండునది యనియు 'దెలియనగును. 

సూ! తవర్ల కంబు స్రఃరకం బగు. ఇళ 
౬వ @ 

“తి” అను (పత్యయము “స్తీ” అను నర్షముగలది. అనగా నియ్యది 

శబ్బ్దములచి వరంజేరి స్రీత్వమును బోధించునవి భావము. ఇచ్చట |బత్యయ 

మున కర్ణము మాత్రము విదింపంబడుచున్నది అనంతరన్యూతముచే “వీ, ఒక" 
శబ్లముల క్ర (ప్రత్యయము విధింప(బడును, 

నూ! అయ్యది యేకత్వంబున సమానగత షష్యంత యతి_మర్లకా 
- © థి 

'నె్రకారక శబంబుల పయినగు, ౬) 
చ @ ౧ 

4. ఎవ్యరిత, ఎవరిత; ఒక్క-రిత, ఒకరిత; ఒక్టారిత, ఒకొరిత; 

(దీనికి “ఎవరియొక్క_యాండుది యనియు, ఒకరియొక్క యాండుది 

యనియు, ఒక్కయాం.డు దనియు” నగ్భములు,) 

యచ్చబ్ల్దార్లమునను “తద! శ బ్రారముసనుగూడ( దెనుఃంగున *“ఏ" శబ్దము 

వాడ6బడును. అకు “అన్య ' 'శ బ్లార్ణమునందును ““ఏక' '*శ బాగమునందును,“ ఒక 

శబ్దము 'తను(గున వాడంబడును. అందుచే “ఏ శబము యత్కి మగ్గక మనియు 

“నాకి శబ్ద మన్వ్యైకార్ధ మనియు నింటు వ్యవహరింపంబడుచున్నని. బాల వ్యాక ర్త 

యు యత్క్మిమర్గకమని వ్యవహరించెను. “ఒక? యనుదానిని బాల వ్యాక ర్ర యన్యా 

రకమనక మేకారకమనియే వ్యవహరించెను. కౌ వ్యాక ర్రమాతము దీని నన 
నం వై అలాని రూం 

కారకమిని వ్యవహరించుచున్నాడు. 
టు 

అయ్యది యనగా. బూర్వసూ[ తవిహిత తవర్ణ్శక ము, సమానమునందు 

షష్ట్యంతములుగానున్న “పు జక” శబముల "కేకత్వమున. బరముగా ననయణా 

నంతావయవమయి వచ్చును. అనగా పరపదమగు స్రీ వాచకశ బ్రము స్టానమున 

కకత! వర్ణకము వచ్చునని భావము, ““ఎవరియొక్క + ఆడుది'' అను వింగహోవస్త 
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యంచలి ో“యాడుది'” యనుపదమునకుబదుబు తవర్హ కమురాగా ఎవరి 

యొక్క __ త అనియయి సమానవిభ _క్రిలోప మురాగా * నెవ్వరిత''యని యగును. 

ఇకే యొకరియొక్క. - ఆడుది = ఒకరితియని యగును. 

ఈ తవర్గక 'మేకత్వముననే వచ్చుననుటచె దీనికి బహువచనరూప 

ముండదు. అనయా ““'నెవ్వరితలు ''ఇత్యాదిరూపము లుండవని భావము. సమాన 

గత న సమానగత షష్షీబహువచనాంతమవి భావింపవలయును. 

కానిచె సమాసగత షై ష్యేకవచనాంతము పెయాడ దవర్షక మువచ్చి యెవ్వనిత, 

యొక్కనిత, అను నపఫాధురూపములుగూడ నిష్పన్నములు కావలసివచ్చును. 

ఈ విధివెకల్పికవమునియు. దలంపవలయును. కానిచో "నెవ్వరియాండుది 

మున్నగురూపములు లేకపోవలనసివచ్చును ఆడుది యను నర్హమున నిత్యముగా 

దవర్ణ కము వచ్చునపుం డీ రూపముండులు కవకజాశము లేదుకదా |! 

పరిశీలింపగా షష్ట్యంతమునకు స్రీయనునర్షమున 'తి అను |పత్యయము 

చేరుచుండగా నియ్యది తద్దిశాంతమనవలయునుగాని సమాసమనుకు తగియుం 

డదు. సమాసమనుట విజ క్రిలోపముకొజుకే యయినచోే దద్దిత వృ త్తి యనినను 

బాధలేదు వృ త్తియందు విభక్రిలోప మెట్టును వచ్చును. కావున సూ[తమున కీ 
(కిందిరితి నర్షముచెవ్పుట యుచితము. సమాసగత షష్ట్యంతముతో సమానాకా 

రముగల “ఏ, ఒకి” శిబ్బముల-పె త్ర్యుర్ణమునం దవర్గ కముచేరి ఎవ్వరి [ త = 

ఎవ్వరిత, ఒక్కరి త = ఒక్కరిత. అనియగును. ఇప్పుడు వీనిని సమాసము లన 

నక్కజ లేదు. సమాసగత షష్ట్యంతము లనగా సమాసగత షష్ట్యంతములతో 

సమానరూపముగలవని భావము షష్షీసమాసమునం దీ శబ్దములు ఎవ్వరి, ఒక్కరి, 

అనియే వినవచ్చుచుండును, 

సూ॥ దాన యశ్వంబున కితె ఇత్యంబులు పర్యాయంబుగ నగు. ఆదే 

శౌత్వంబుమింి దాసి” కెకషంటు ఈడు: ౬౬. 

&. ఎవ్యరితి, ఎబీవరితి, ఎవ్వరి తె, ఎవరి తె, ఒక్క-రితి, ఒకరితి, 

ఒక్కరి త, ఒకరి తె, ఒక్కొ-రితి, ఒకొరితి, ఒక్కొ-రి త, ఒకొరితె. 

ఆ దేశ _ ఓత్వ == అఆ దేశెత్వ. వృద్దిసంధి (ఆదేశాత్వ అనుపారమును 

బైవిధముగా దిద్దినట్లు సుబోధినిలో [వాయంబడెను. అదిసరియ.) 

వెనుక (జెప్పబడిన ఏ, ఒక, శబ్రముల మొ ద వచ్చెడి తవర్థ కమునందలీ 

“అఉ''కారమునకు “ఇ''కారముగాని “ఎోకాధముగాని యగును, పర్యాయమున 
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ననగా నొక్కటి యొక సారియు, వేజొక్కటి మబయొకస"రియు వచ్చునని 

ణాత్సర్యము ౬౯ సూ.చే నొక్కాదుల కోత్వ మాదేశముగా వచ్చునపుడు 

తకారముమోా(థ నికారము మాతమే వచ్చునుకాని యెొకారము రాచనియు 

సూ(తార్లము. అనగా “ఓ ర్ర' అనుచోట “ఓర్తి' అని యగునుగాని arcs 

అని (ఎవ్వరి తె మున్నగువానివ లె కాదనుట, తవర్శక ముమో(ద ““అకారము 

ఇకారము, ఎకారము''ను బర్యాయముగా వచ్చుననిభావము ఉదాహరణములు 

స్పష్ట ములు 

సూ! రేఫసంయు క్రంబగుచో నొకొ_కళబ్దంబులమీంది తకారంణున 

కుక్వంబు నగు: జ్ర 

ఉ. చూ. మందు. 

ఒక్షైకశ బంబులమిాంది = ఒక్క, ఒక, శబ్లంబులమో(చనున్న. తకారంబు 

నకు = స్ర్యుర్ణంబున వచ్చిన తవర్షక మునందలి యకారమునకు రేఫసంయు క్రం 

బగుచోన్ = పూర్వముననున్న రవర్గముతో సంయోగము. జెందినపుడు. 
ఉత్వంబునగును = ఉత్వము వికల్పకముగా నగును. 

జక్క, ఒక, ఒక, ఒకొ, శబ్దంబులమా6ద తవర్ణము చేరి ఒక్కరిత, 

ఒకొ్కరిత, ఒకరిత, ఒకొరిత, అనియగును. ఇట్టిశబ్లములందు ౬౮ సూచే 

రేఫముమో(ది యికారము వికల్పముగా లోపించును. అటులో పించునపుడు 

రేఫతకారములు సంయుక్షము లగును అట్లు సంయు క్షములగునపుడు తకారము 

నందలి యకారమున కుకారము వికల్పముగావచ్చును. 

తరువాతిసూతమున నుదాహారణములుగలవని “చూ, మిందు అను 

దానిచే సూచించెను ఒక్కరి | త. ఇకారలోపము, ఒక్క ర్త. ఈ సూతముచే 

దకారముమో(ది యకార ముకారముకాగా “నొక్కర్తు". ఇక్షు మిగిలినవియు( 

“దెలియనగును. ఉదా, ఒక్కరు, ఒకొర్తు, ఒకర్తు, ఒకొర్తు. 

సూ|తమున నొకొ్క్కాకశబములనుటచే దానిరూపాొంతములగు “నాక్షా 

“గరుక”, అను నొకారాంత శబములును (గాహ్యాములు. 

సూ! త వర్ష్మకంబు వరంబగుచో రేఫంబుమీంది యిత్తునకు టోపంబు 

నిభాష నగు, జరా 
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& ఎవగర్త, ఎవ ర్త, ఎవ్య ర్తి, ఎవరి, ఎవ్వ నె, ఎవ రె, 
ఒక్క- ర, ఒక ర, ఒక్క- ర్తి, ఒకరి, ఒక్కరు ఒక్నర్తు, ఒక్క తె, 

ఒక_ర్తె ఒక్కా ర్త, ఒక్ రృ, ఒకొ్క-ర్హి, ఒకొర్తి, ఒక్ట_రూ, ఒకొర్తు, 
ఒక్కా ఆ, ఒక్” ఆ. 

'వనుకవిధింపంబడిన తవర్గ కము పరమగునపుడు “ఏవ, ఒక శబ్దంబు 
లందలి రేఫనుమో(దనున్న (హన్వమగు నికారమునకు లోపము వికల్పముగా 
నగును. 

ఇకారలోపమువచ్చి న Subs నుదాహరించెను ఎవ ర మున్నగు 
“నేిశబ్రరూపములు ఆ,ఈ, ఏలు అంతమునంగల్లి మువ్విధములగును. ఆమూ( 
డును వకాకమునకు ద్వత్వాద్విత్వములవలన పై హమ తకు మొదటి 
యూఖజును, నివియ, ఒక్క, ఒక, అను రెండుశబ్రములు తవర్షకమున ‘అ, ఇ, ఉ, 
వ" అను వర్గములు పర్యాయముగా నుండుటంబటి నొ లేసివిధములయి మొత్త 
మెనిమిదిరూపములం జెందును. అశ్రు “ఒకా, ఒకా" త్ర అను రెండుశబ్దములును 
నెన్మిదిరూపములం జెందును, వీనిని. [గమముగా నుదాహరించెను. 

ఎవ్వరిత మున్నగువానిలోని 'ర్య'ంతభాగ మౌవవిబక్తికమనుకొన నక్కర 
లేదు. ౫౪ సూ.చే 'ఆ, శబ్ద మనుపయు క్రముగానున్న వీ" 'శబ్ద [పొతిపదికము 
నకు షష్టీ బహువచన(పత్యయము పరమగునపుడు ఏనా ఇ యొక్క” అని 

యుండ లడాగమమురాంగా వవాల + యొక్క. ౮౬ సూ.చే రాదేశమురాలా 
ఏవార ఇ యొక్క. ౯౦౧ సూ.చే *ఇకారము.ి' ఏవారియొక్క వ, వా, లకు 
(హస్వములు, వకారమునకు ద్విత్వమురాలా “ఎవ్వరియొక్క' అని యయ్యును, 
తవర్గక ముచేర(గా విభ క్రిలోపమురా6గా “ఎవ్వరిత” అని యగును, ఇందలి 

యికారము |పత్యయమునకు వచ్చునది కావునను బహువచనాంతములలో. 
జాపట్టుటచేతను న”పవిభ_కి కిక మని తలంవరాదు. 

సూ కొస్నియెడల రేఫసంయు ౬! తవర్ణ కంబు ముందటియొక్కా 

దుల కోత్వం బాదేశం బగు. ఆకా 

ఉ. ఓర, ఓర్చి, ఓర్తు. 

కొన్నియెడల ౬౮ సూ.చే నికారము లోపించినందునం దవర్గకము రేఫముతో 
సంయు క్లమగును, అట్టి సంయు క్ష తకారమునకు( బూర్వముననున్న “ఒక్క, 

i 
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సొరి 11 ఒక, ఒక, బరి 

గావచ్చును. 

ఒక్క ర. “ఒక్క అనుభాగమునకు “ఓ ఆటవము ఓర్తయయ్యును 

ఇస్తే ఒక ర బజక్కర్త, ఒకొ 

తకారమునకు ౬౫ సూ చే 

మును Sees eR ండ వరుసగా “నోర, సిరి, ఓరు' అను 
ద! 

Cad శ ఇ శ్వ! చో ళ్ 

అను నాలులబములకును “పి అనుశగ మాటిశము 
t ఓ 

ద అనునవపింయకు “పీ ది అసయు యగును, ఇదవ్చటి 

అ ఇ. “అనువరముతటున్రు అత నూ చ. “ఉకార 
tg 

nn ౬౬ నూన ని a బటులు తాం ముతో అదున ఓక" 

అనియుండదు. ఈ మూ(దును నుదా ఇ ములుగా6 బజాప.౧ంబడిను. 

గాలి 4 ~ శ 

నూ ఎవ్వ రితాదముఅందలి రవ వర్షంబు లొవ: లు పఏపిటెష నగు. ౭౦ 

ఉ. ఎవ్వత, ఎవత, యు! FO ఎవ్య తె, బవ తె, ఒక్కొ-త, 

ఒకత; ఒక్కతి, ఒకతి; ఒక్క- తె, ఒకతె ఒరొ-తి, ఒకొత; ఒక్కొ-తి, 

ఒకొతి; ఒకొ_తె, ఒకొ తె; [స్వార్థంబునంగ వత్థయంబురా - ఎవ్వ 

తుక్కు ఎవతుక, ఎవరు రంకు అనే రుక, ఒక్కతుక, ఒకతుక్క ఒక్కొ-తుక్, 

ఒకొతుక, ఒక్క-ర్తుక, ఒక ర్శుక, ఒకొ్కొ-ర్తుక, ఒకొ రుక్క ఓర్హుక. అని 

పంబులు. | 

““ఎవ్వరిత*”” మొదలయిన యికారలోపము లేని తవర్గ్ణ కాంత తశ బ్దములలోని 

రివర్గమునకులోపము వెభాషికముగావచ్చును 

ఎవ్వరిత-రివర్గ్లలో పము_ఎవ్వత ఇ"క్రు యుదాహారణాం తరములు నూహ్యా 

ములు, స్వార్షమున నీ యెవ్వతాదిశబ్రములకు. గి (పత్యయముచేరును. అది 
చేరినపుడు పూర్వముననున్న యచ్చునకుత్వముగూడవ చ్చును. అప్పు డెవ్వతు 

కేత్యాదిరీతినిరూపంఒలుండును. అవియునెవ్వతు కేత్యాదిగా నురాహరింప( 

బడెను, ఇవి ని్వ్వెర్టం బున గ పత్యయమువచ్చినరూవములని వివరణమున 

(వొయంబ'డెను. కపత్యయముతో (బాటు “ఉత్వనము'' గూడ వచ్చునని సుస్పస్ట్య్ర 

మగుటచే _వాయలేదు. ఈ “కి' పత్యయము చింశామణియందు జెప్పుంబడి 

నదియే యిచ్చట స్రరింపంబ డెను. అందు ““నామ్నఃక వర్గకః స్యాణ్బ్వారై 

స్యాదుత్వమపీ ప రేతస్మిన్ '' అనిసూ[తము కావున ౬౭ వ. సూ.చే వచ్చెడి 

యుత్వము రేఫసంయు క్రముకాకపోయినను నెవ్వతుకాదులందు వచ్చెనని యను 
కొనరాదు అక్షునుకొనుట కవక 'శమ.కూడలేదు ఉత్వమొక్కౌళాదులకు( 

'ఇెప్ప(బ డెనుగాని యెవరిళాదులగు నే శబ్బ్దరూపములకు( జప్పుంబడ నే లేదు, 
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ఒకొొకాదులశకెనను రేఫసంయోగముండునవుడేయని విడింపంఒడుచుండంగా 

నట్టి రేఫసంయోగనిమి త్రము లేనవు డుత్వము రాంజూలదు 

సూ క హాబ్లులక తోవ కరా నగ 2౧ 

ఉ. ఈవు, నీను ఈరు, మోకు, వను, నేను, వము, మేము. 

యుష్మదనస్థచ్చబ పధమావిభ క్ష్యంతరూపములగు నీవు, మూరు, నేను, 

“మేము, అనుపదములబోని మొడటిహల్లులగు నకార మకారములు వికల్పముగా 

లోవించుచుండును 

నకార మకారములు లోవించినరూపములు _ ఈవు, ఈరు, ఏను, వము. 

యుష్ముదస్య చృబములలో నన్నివిఖక్తులయందును నకార మకారములు లోపిం 

పవు. నీచేత, మీచేత, నాచేత, మాచేత, మున్నగుస్తలములందు హల్లోవము 
కానరాదు. కావున “*'నీమి* నేనే అనువానిలోని హల్లులు”! అని సామాన్య 

ముగా నిర్రైేశించి లోసముబెప్పుట సరికాదు. 

సూ; బహుత్వ౭బున మకు నే విభాష నగు 2౨ 

ఉ. నేము, మేము, 

(ప్రథమా బహువచనా౭ణా సృచ్చబ్దారమగు “మేము” అనుపదములోని “మే” 
అనుకానికిఒదులు *“నే'”' అని యగును 

మేము _ “మే” అనుడానికి “నే రాగా “నేము అని యయ్యొను. 

““మకారమనకు'' అన్నచో రెండు మకారము లీ పదమునందున్నందున [భాంతి 

కల్టునని “మేకు” అని చెప్పబడెను. (నీ నా శబ్దముల [పథమారూపముల 
(పకియను జూవ లేదు. వానికై చింణామణి చూచుకెనవలయును 

సూ।। నిన్ను నన్ను6(దన్ను - వీనియందలి ద్విత్వమున కేనియు, ద్విత్వ 

యుక్త నువర్ణమునకేనియు, మిమ్ము మమ్ము( దమ్ము వీని 

యండలి ద్విత్యంబునకును లోపంబు వై కల్పికంబు. ౭3 

ఈ. నిన్, నిన్, ననున్ నన్, తవున్ తన్, మిమున్, 

మమున్ , తమున్, ఉ. నిన్, నమి శననారి "కెన్నుడును నాశములేదు 

గదమ్మ యోాశ్యరీ ! భాగ.౧౦ స్తా౦.౧౩౨౫౨. నన్ నిలువంబెట్టితి. 

భాగ.౧౦ స్థం. పూ.భా ౧౭౩౬. సీ, పనియేమి పంచిన బదపడి చేసెద 

ననక తన్ బంచిన మాయణంబచేయుదు, భార. ఆది,3 ఆ ౧౧౦ మొ! 
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“నిన్నున్ నన్నున్ తన్నున్'' అనునవి నీ, నా, తా, శబ్రముల ద్వి తీరెమైక 

వచనాంతరూపములు. వీనియందలి నకారద్వయములో నొక నకారమునకు( 

గాని “న్ను” అను నుత్వయు క్త నకారద్వయమునకునుగాని లోపమువచ్చును, 

ద్విత్వమునకు లోపమువచ్చినచో “నినున్, "ననున్ .తనున్*” “తని 

యగును. “న్ను” అనుదానికి లోపమువచ్చినచో “నిన్, నన్, తన్” అని 

యగును, 'మిమున్, మమన్ తమ్లున్ *” అనునవి నీ, నా, ణా, శబ్దముల 

ద్వితీయాబహువచనాంతములు. వీనిలో ద్విత్వమునకును లోపమువచ్చును. 

వచ్చినచో **మిమున్ , మమున్, తమున్” అని యగును. ఈ లోపములన్నియు 

వెకల్చికములు. అందుచే సూ(తో క్తరూపములు నుండును. 

ఈ సూ[తమున ““ద్విత్వయు క్ర నువర్శము”' అనుమాట సరికాదు. నువర్గ 

మునకు ద్విత్య్వము లేదు. నకారమునకు మాతమే ద్విత్వముగలదు. ద్విత్వయు క్ర 

నకారోకారములకు లోపమువచ్చునని భావము ఉదాహరణములు స్పష్ట్రములు. 

“ని న్నమ్మిన... *? నిన్ అనుడానికిం |బయోగము. “నన్ నిలువం 

బెట్టితి...” నన్ అనుదానికి( (బయోగము. “పనియేమి... తన్ బంచిన .. "తన్ 

అనుటకు, (బయోగము. అతి(పసిద్దములగు వానికింగాక విరళశములగు వానికి 

మా|తము (ప్రయోగము చూపంబ వను. 

సూ!!! తాము తమరు తారు నగు. 29 

ఉ స్పృపషము. 
MES) 

“తాము” అనునది తాశ బ్ర [పథమాబహువచనాంతరూపము. “శామోను 

పదము తమరు, తారు, అనియు నగును. పకియ(జూాపక రూపముల నిప 

తించెను. 

సూ।। నామపునరక్ష్రహణంబున భిన్నంబు నభిన్నంబునయి తచ్చద్దా 

రంబు తత్సర్యాయం బగు ౭౫ 
థి 
ఈ. వాంటి సురాసురుతెల నడమెవచ్చిననై న రాతనసవివా 

౧౧ ర రు 

హామునం గొనివోవు నిన్ను. భాగ.౧౦ పూ.౧౭౩౪౮్. (వా౭డే భిన్న 

పము. ఆ సుదర్శనాయుధుండనుట యభిన్నరూపము; సుదర్శనాయు 

ధుండు నామపదము.) ఎ.గీ. వివిధ పుణ్యకభలు విను వేడ్క-నతనిం 

బూజించిరి. భార. ఆది.౧ ఆ.౨౭. (అతనిన్ - భిన్నురూపము. అక్ట_ధకు 
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ననుట యభిన్నరూపము. కధకుండు నామపదము సీ, కలహంస పలి 

కిన పలుకుల గణియించువడిడాని పోయిననలన చూచు, భార. అర.౨ 

ఆ.౨౬. (దాని-భిన్నరూపము. ఆ కలహంసయనుట యధిన్నరూపము. 

కలహంస - నామపదము.) మొ॥ 

నామపదము నొకసారి [(గపాంచినతర్వాత మఖజల [(గపాంపవలసియున్న 

వుడు ఆ నామపదముతో( గలనియుండిగాని యా నామపదములేక “ఆ” శబ్ద 

మొక్కటియ వేరుగానుండిగాని యా నామపదముయొక్క యర్థము నే బోధిం 

చెడి దగును. 

నామపవునర్ణివాణంబునన్ = నొమవాచకంబును మజల[గహించునపుడు. 

భిన్నంబు = నామవాచకముతో. గూడియుండక వేజుగా నొక్కటియ [పయో 

గింపంబడినది. అభిన్నము = నామవాచకముతో, గూడియున్నది. తచ్చుబ్లా 

ర్హంబు = ఆ శబ్దము. తత్సర్యాయంబు = నామవాచకము నర్భముననే (ప్రయో 

గింపంబడునది. 

“వాండె సురాసురులెల్ల... ... నిన్ను ఈ వాక్యమునకుబూర్వ మొక 

సారి సర మాయన ఎర మయ వాడియున్నాడు. మజల నీ వాక్యమునుగూడ 

సుదర్శనా నాయుధున్ని పనులనే చెప్పుచున్నందున సుదర్శనాయుధపదము వాడ 

వలసియున్నది. అయినను సుదర్శనాయుధపదమును మజల వాడక “వాం 

అని తచ్చ బ్దమును (బయోగించెను. ఈ *ీవాండెి అనుపదము భిన్నరూపము. 

అనగా సుదర్శనా యుధుండనుపదముతో 6 గలసియుండక (ఆ సుదర్శనాయుధుండె 

అని కలసియుండక భిన్నముగా ననగా వేజు గానున్నది. దీనికా నామపదము 

యొక్క యర్హ్షమేయనంగా సుదర్శనాయుధుండె యని యర్లమని తాత్పర్యము. 

ఇచ్చట “వాడి! యనుటకుబదులు “ఆ సుదర్శనాయుధుండె యని 

తచ్చాబ్దార్లకమును నామపదముతో గూర్చియు. [బయోగింపవచ్చును. అప్పు 

డది యభిన్నరూపమని చెప్పబడును. ఇకే “వివిధ పుణ్యకథలు... అతనిన్ ”' 

అనుచోట6 గథకుండనుపదము "మొదట[గహింపంబడి దానిస్టానమున నతనినను 

తచ్చబ్దము భిన్న ముగనే [ప్రయోగింపంబడెను. కథక పదముతోంగూర్చి యా 

తచ్చబ్లమును ““నక్కథకున్'” అని ప్రయోగించిన నభిన్నరూపమగును. “అత 

నిన్” అనినను నక్కథకు ననినను నొక కేయర్ణమని తాత్పర్యము, 
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ఇక “కలహంస... దానిపోయినవలన. .* ఇందు రానిపోయినవలను 

అనంగా నా కలహంగన పోయినవలనని యర్షము ఇచ్చుట6 గలహ౦సపదముతో, 

గూడక వేరుగా *ీడాని* అని తచ్చుబము భిన్నరూపముగా, (బయో గింప( 

బడెను. ఇందిచ్చిన మూండుపద్యముల:దును భిన్న చచ్చుబాగ్రమున కే పయో 

గముగలదు. అభిన్నములకు వ్యాక ర్త స్వీయపధములనే చూపెంగాని (పయో 

గములను జూపలేదు. 

ఈ సూ తము త చృబ్ద ముయైక్ట రూపము (ఆకారమునుగూర్చి యేమియు 

విధింప లేదు. వే ర్వరుస్టలుములందుంగల యగ్షములెట్లుండునో మా|తము బోధిం 

చుచున్నది. న్యాయముగా నీ విషయము వ్యాకరణమున( జెప్పవలనినదిగాదు, 

అయినను నీత. డర్లములకు సంబంధించిన విధులనుగూడ నచ్చటచ్చట చెప్పు 

చుండును. అకు యియ్యదియు( జెప్పంబడెనని తెలియవలయును. ఈ |పకర 

ణమునందలి ౧౨ సూ[తముకూడ శబ్రమునకు సంబంధించిన విధికాకున్నను 

విశేష్య విశేషణముల|పసంగము వచ్చి వానికి సహపయోగము నియతమన్నట్లు 

తోచుచుచుండ(గా నట్టిసం దేహమును నివారించుట కాసూతము నిర్మింప 

బడెను. ఇచ్చట నట్టియావళ్యకత లేకున్నను సర్వనామ విషయకపకరణమగు 

టచే వానియర్షవి శేష ములను గొన్ని సూ తములలొ *. జప్పును. అర్హముకూడ 

శబ్దసంబంధియ కావున వ్యాకరణమున దానికిని. [బస_క్రియున్నదిని భావించి 

యుండును 

సూ॥ ఉక్ కలో నామంబె యగు ౭౬ 

ఉ. నీ. సురవరులక్టులై చూచుచునుండంగ నలువరియించిన 
నాటి యొగ్గుదలంచి యిట్టి యాపదలుచేసిరో వేల్పులమరకోపమునన 

యయ్యు నాకు నీ వియోగదుఃఖము. భార. అర.౨ ఆ ౧౧౩ మొ! 

నామంజె= నామపదముక్క.టి యే. 

నా మపునర్ష్భ్యహణ యోగ్యస్టలమున భిన్నముగాని యభిన్నముగాని యగు తచ్చ 

బ్లార్లకము మా[తమే వచ్చునని వెనుకటిసూతమున విధింపంబడుటచే కేవల 

నామవాచకమున క ట్రియెడ. (బయోగము నిషిద్దమగుచున్నది కావున నీ 

సూత్రము మజల నామపద[పయోగమును విధింపవలసివచ్చెను. వెనుకటి సూత 

ముననే “*వికల్బముగానగు''నని విధించియుండిన నామపదమునకును. (బయో 
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గము నిద్రించు చు'నే యుండును అట్లయిన నీ సూూతమును రచింపనక్కుణ లేక 

యుండును. ఇందలి యుడాహరజమున “నురవరులు ' అను నామపదమును 

మణల గహింపవలని యుండ గా దానిస్తా నమున _'వెల్పు' ల లను వేరొక నామ 

పవమున పయోాగించెను “అపదలు'చేసిరో వారు” అని "అని వన్నదూపముగాని 

యాపదలుచేసిరో యా ““సురవరులు' అను నభిన్నరూపముగాని [పయోగింప.( 

బడ లేదు. ఇక్షు యికొకసాొరి సురవరులను [గపాంపవలసియుండంగా నచ్చట 

““నమరకోపమునన యయ్యె”' నని “అమర” అను నామపదమును [బయో 

గించెను ఇచట సురవరులకో పమునన యనిగాని “యా సునవరుల కోపము 

నన” యనిగాని పయోగింప(బడ నామపడము (పయోగింప6ంబడినందున 

నిదియు నుదాహరణము. “వేల్బు''లను నామపదమునకు నియ్యది పునర్ద్ణగహణ 

మన్నను నుదాహరణమగుట కాటంకములేదు 

నామమును మజల (గ్రహింపవలసినస్టలమున నామమే [గహింపంబడుట 

గూడ సమ్మృ్మతమని యీ సూతమున. జెస్పంబడెను కాని యుదాపహారణములను 

బట్టి పునర్హ్యహీతమగు నామపవమ్తు మొదట [గహాంప6బడినదికాక దాని 

_యర్జముగలి వేణ్ొక నామపదమును. గ్రహొంపవచ్చునని తెలియబడుచున్నది. 

హుకపకదము మజల [గహింపంబడ లేదు. మొదటిపదమునే మజల గహిం 

చుట సామాన్యముగానుండడదు పయోగములను బరిశీలింపవలయును, వ్యంగ్య 

విశేషమును వివక్షించునపు జేకరూపమగు నామపదమును |బయోగించుట యు 
గలదు. *“విషరాళిన్ జనియింపవో., . నిషభృన్యార్షముసంటవో'' “కమలాక్షు 

నర్చించు కరములు కరములు” ఇణ్యాదికములు. 

ag 

సూ॥ నామతదేశక ద్యత్కి. మర్థ ములకుం బునర్షగహణంబున( (దిథ 

మాద్యం3 మయి పూర్వపరంబులుగ నాత్మార్గం బభిహితం 

బగు. ౭౭ 

ఉ. తావచ్చె సుదర్శనాయుధుండు. భౌగ.౧౦ స్కం. పూ. 

౧౭౩౮. క. విదురుండురు విపాగ్నులవలనన్ మానుగచేమణకుండని 

తాను |బబోధించే. భార. ఆది.౬ ఆ,౧౫౧. (ఇటం దాశేబ్దము పాద 

భురణారక ఘః వచ్చె సుదర్శనాయుధు:డు = విదురుండు బోధించే, 

టిని యూత నిరహితంబుగను జెప్పనగు.) 
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“ఆ, అడవిం దన్ను'బాసి యరిగిన నలిగి గాకున్నె యిట్లు సేయను 

విదకడలా” భార. అర.౨ ఆ,౧౭౮రో. వ. అదియును దనక మును జేశ్య 

రుం డపాయంబు సేయునకాం దలంచి. భార. అర.౨ ఆ.౧౪ి. క. కర్మ 

ములు 'మేలునిచ్చును గరి ప్రింభుల కీడుని చ్చుం గ్ర్తలు దనకున్ గర్భ 

ములు (బ్రహ్మకి నను గర్భగుండై పరుల దడవలా నేమిటికిన్,. 

భాగ.౧౦౦ స్క-౦. పూ.3౨. మొ! 

నామమునకును, తత్, వతత్, యత్కిమ్, శబముల యర్హముగల వానికి 

ననగా ఆ, ఈ, ఏ" శబ్రనులకు( బునర్గ్షహణచేయవలనసినపుదు వానికి వనుక 

గాని ముందుగాని “ళా” అను నాత్యార్లక శ బ్రము సందర్భమునకు 6దగిన (పథ 

మాది విభ క్షిపత్యయము లంతమునంగలె పీయోగింప(బడును. 

(1) “కావచ్చె సుదర్శనాయుధుండు ఇట సుదర్శనాయుధ్ధు. డనుపదమునకు; 

బునర్ద్భిహణంబున( బూర్వముగ “తా” అను నా త్యార్థకము (ప్రథమాంతయమె 

ప9యూగింపంబ డెను, 

(2) “విదురుడు... తానుఒ9బోధించె' ఇందు విదురుండను నామపదమునకు? 

బరముగా( |బభథమాంత “తా'శబ్దము పరథయోగింపంజబ డెను. ఈ రెండు సల 

ములయందును “తాిశబ్దము కేవలము పాదపూరణముగానున్న ది. అర్థ 

విశేషమేమియు లేదు. 

(త ““అడవి(దన్ను ... ఉవిదకడ.౫'*' ఇందు *“ఉవీద*' యను నామమునకు 

దన్ను అను ద్వితీయెకవచనాంత కా?! శబ్దము పూర్వమునం బయో 

గింప6బడెను. 

(4) “అదియును... ... దలంచి” ఇందది యను తచ్చబ్ల మునకు బునర్హ్రహ 

ణంబున6 “దనకు” అను షష్ట్యంత (తా?) శబ్రము పరంబుగా బయో 

గింపంబడెను, 

(ల “కర్ణములు ... బ9హ్ముకెనను.” ఇందు “బహాక''ను నామమునకు బదులు 

గా *ీదనక”*ను నాత్యార్గక ము పూర్వమున గ౦హింపంబ డెను. “బ్రహ్మ 

కనను దనకు! గరములు కర్తలు" అను నన్వయమున౮ దనకను నదిపాద 

పూరణార్థకమని చెప్పనగును. విశేషార్గమిట నేమియు గానరాగు, విదు 
రుడు తాను బిబో ధించెనన్న "కే “బ9హ్మ కైనను దనకు” అని యన్వ 

యముగదా |! ఇదియును సొమమునకే యుదాహారింపంబడుట కమ 

భంగముగా నున్నది, 
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ఈ, ఏ, శబ్లములకు స్వీయోదాహరణములనుగాని ప్రయోగములనుగాని 

చూప లేదు. వానిని టూ పొంపదగును. 

ఈ శబ్దమునకు _ రాముడు రావణుం జంపందలచెను. ఇత(డుమాతము 

తనకేమియు "ననర్హములే దని తలంచుచుండెను. 

యచ్చబ్దార్షకమగు wo శిబమునకు _ ఎవ్వండు తనకు [శేయము కావ 

లయునని కోరికొనునో వాండు శ్రీహరి నా[శయించును. 

కిం శ బ్లార్షక మగు “వ'శబ్బమునకు._ఎవ్వండు తన కట్టి [శేయముం గోరండు? 
(తప్పకకోరునని యర్థము 

తెనుయగున “యిదిర్ణముసను ““క""మర్థముననుగూడ కం! శబ్దమే 

చాడంబడును అందుచే యదర్లకమునకును కి మర్చకమునకునుగూడ నివిధి 

వ ర్రించును. “వి” శబ్దము రూపమున నొక్క కు యయినను అర్హము నొక్కా 

కచో నొక్కొకదానిం బోధించును. అందుచే నీ శబ్దము నందర్భృమునుం బట్టి 

యదర్ధక మో కిమర్గక మో తెలియుచుండవలయును. సామాన్యముగా. గార్యము 

అన్నియు నుభయములందును సమానములగుటచే ““యత్కిమర్షకము” అని 

SS శబ్దమును వాడుచుందురు. ఎల్లచోట్లను నుభయార్షకముగానుండదు. 

ప కొ్కకయర్లమునే జోధించుచుండును. 

ఇందు6 బివరియుదాహరణమునఈ గర్భగు ౧డె పరులననుచోళు( గర్భ 

కుడ యనుపారముకం"కు “కర్టగుండై'' యనుపారము సరసము. 

పూర్వపరంబులుగా ననుచోట బహువచనంబు సరికాదు. పూర్వపరం 

బుగానని యేకవచనాంతముగా నుండవలయును. ఈ శబ్ద మాళ్యార్హం బనుదానికి 

విశేషణము కావున దానిననుసరించి యేకవచనాంతము కావలయును. ప్రీసమం 

బులగు విశీషణంబులకును మువర్ణకాంతవి శేషణములకును బహువచనస్టానమున 

"నేకవచనము విధింపంబడెనుగాని యెచ్చటను 'నకవచనస్టానమున బహువచ 

నమువచ్చుట యుండదుగడా ! 

నూ॥ ఆత్మార్థం దొకానొకచో నామాస్మదర్హాభిధాయియు నగు. ౭౮ 

ఉ. శే. తనకు మతి తానెచుట్టంబు తా నె తనకు గతియు 

దన్ని చ్చువో ఉనన రయనంల వనజచే|త ! ! గాంధర్వవివావా మతి 

రవాస్యమాను నమెంతేకమును నగుచు నొప్పు. (తనకున్ =ప్ర్రీకనుట) 

18 
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భార. ఆది.రో ఆ.౫*౭. క. తనతొంటి కర్ణ రాశికి ననుచరయమై బహు 

ఏకారమై మనము వడిన్ జను నిందయముల తెరునులం దనువులు- 

'పెక్కె-నం జెడవు తనకర్ణృంబుల్ . భాగ.౧౦ స్క_ం. పూ.580. (తన= 

(పాణేయొక్య-) మొ॥ తనకిష్టుండున్ సహాధ్యాయుండు నెనవాండు (తన. 

కున్ =నాకు.) భార. ఆది.౧ ఆ ౨౪. తన తనుచ్భాయ మ_స్తకహీనయొ 

తోంచె. (తన తనుచ్భాయ=నా తనుచ్భాయ.) జె. ఆ.౧౩. నీవు 

చెప్ప నొడికంబునం బూనిన యీ |పబంధముం దనకిపుం డంకితంబు 

(పమదంబుగ జేయుము. (తనకున్ =నాకు.) రుక్నాం.౧ ఆ.౩౩ నీ, 
తమసామ్ము తమకిచ్చె ధర్మరాజని మహీసురులు దానముసేయంజూచి. 

నగ! (తమసామ్మ=మాసామ; తవమకున్ =మాకు.) జై చె.౧ఆ.౬౮ మొ! 

అతా కారకు అనంగా “తా” శబ్దము. నామాస్థదర్దాభీ 

ఇాయి = నామపదముయొక్ల్షయు, కక నా) శ బ్రముయ్మైొక్త యు నర్హమును జె పె ప్పెడిది. 

జాశబ్రము కొన్నియెడల నామపదములయొక యర్దమునందును (నా 

శబ్లముయొక్క యర్ద్లమునందును (బయోగింపంబడుచుండునని భావము. 

(1) “తనకుతానె. ....*” ఇచ్చట తాశబ్బ మాటుసౌరులు |పయోగింప( 

బడెను. తనకు = స్త్రీకి. తానె= స్ర్రీయె. తన్ను = స్ర్రీని. శానా స్ర్రీయే. 
అనురీతిని స్త్ర్రీయను నామవాచకముయొక్క యర్లమునC “దా” శబ్ద 

మిచ్చట వాడంబడెను. 

(2) “తన తొంటి శర్యరాశళికి...”” ఇట తన తొంటి కర్ణరాళికి == (పాణి 

యొక్క పూర్వకర్యరాశికి. తనకర్యంబుల్ = ప్రాణియొక్క కోరంబులు. 

ఇచ్చట |ప్రాణియను నామవాచకము నర్గక్రేమునం “డా” శబ్దము వాడ 
బడెను. 

(8) “తనకిష్టు గ గ "ఇందు “తనకినయగా నాకనియర్థము. అందుచే నియ్యది" 

యస్యదర్లమున వాడ(బడెనని తెలియబడుచున్నది. 

(ఉ “తన తనుచ్భాయ... ... ** ఇదియును నస్థదర్దముననే వాడ(బడను. 

(5 స. ** ఇందును దనకనునది నాకను నర్థమున నున్నది. 

(6) అకే “తమసాము"' అనుచోట ““తమసామ్ము,; తమకు"”” అనుశ బ్రములు. 

“మాసామ్ము, మాకు” అనునర్గము నిచ్చుచున్న వి. 



శబ్దపరిచ్చేదము 189 
ద 

ఇందు. '““దనకిష్షుండున్ ” అన్నచోట నన్నయ్య కిష్టుడనియే యర్లము 

కా'ని నాకిష్టుండని యర్లముకా(జాలదు. ఆసందర్భమంతయు. (బథమవురుష 
కియలతో “నన్నయ్య” అని పరోక్షపద్దతినే [పసంగముకలదు గాని నేనని 

యసన్యదర్హమును.గహించి యుత్రమపురుష[కయలతో వాక్యములే లేవు. అందుచే 

నియ్యది సరియగు నుదాహరణము కాజాలదు. 

వెనుకటిసూతమే యీ యుదాహరణములను సరిపెట్టుచున్నది. స్త్రీ, 
(పాణి; నన్నయ్య, మహిసురులు, మున్నగు నామవాచకముల' కే పునర్ర్రృహణము 

న దాశబ్నపయోగముకళైెను. నాశబ్దమునకు( బునర్హహణమున( దాశబ్ద మెప్పు 

డును (బయోగింపంజనదు. ఈ యుదాహరణమున. దాళబ్ద మెప్పుడును (బయో 

గింప(జనదు. ఈ యుదాహరణములును సరియగునవికావు రుక్మాంగద చరి[తో 

డాహరణమున మాత్రము నస్కదర్హమునం డాశబ్బము కానంబడుచున్నది. కాని 
యట్టి వచ్చటను గానరావు. 

సూతమున( జెప్పంబడినవి రెండువిషయములు. ఒకటి నామార్షకత్వ, 

విధానము _ అది పూర్వసూ[తముచే గతార్భము. రెండవది యస్య దర్జాభిధానము. 

ఇయ్యది యపమాణము, కావున నీసూూతము పరిత్యజింపందగును. 

నూ క_రృబహుక్వంబున. దనతనకు(6€ దమతమయు నగు. ౭౯ 

ఉ. క. తమతమ ప్వుతుండుగాం జిత్తములంజేకొని దయను 

బృధగ్భానము లేక ముదంబునం బెంచిరి. భార. అర.5 ఆ,.౨౦౯ మె! 

కర్తలు అనేకములయినపుడు ఆక_ర్త్రర్దమునం (బయోగింపంబడిన “తన 

తని" యనుశబ్దము “తమతమి' యనియు నుండును, ఉడాహరణమున; గర్తలు 

చాలమంది యగుటచే “దనతని' యనుటకుబదులు *తమతమ'' యని వాడ. 

బడెను. ఇందు '“దమతమ పుతుండు”” అనునది సమాసము. ఇచ్చుట6 “దమ 

యొక్క తమయొక్క పుతుండు' అని వ్మిగహావస్టయందుండును, సమాసవిచకికి 

లోపము రాయగా దమతమ పుతుండని యగును. “వారియొక్క వారియొక్క 

వు[తుడి'ను నర్హమున వారి వారివుతు(డనుటకు వేరుగా విధానము చేయసక్క జ 

లేనే యిచ్చటను **దమతమ'** ను విధింపనక్కరలేదు. బహుత్వము వివక్షిత 

మగునపుడు బహువచనరూపములు వచ్చుటకు. బునర్విధాన మావశ్యకము కాదు 

కదా! ఇట్టి ద్విరు క్రి లేకున్నను. బహుత్వవివక్ష్రయందు. '“దమి” యనురూపము 

భమాసమునను దృతీయోది విభ క్రి పరమగునపుడును వచ్చును. ఈ విధాన 
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మేలకో తెలియదు. తన తన యనునది యొకపదముకాదు. తన తన యను 
ప-దెక దేశ సానమునం “దమ తమి” యను పదెకదేశ మే విధింపంబడెను. 

సూతమున( “గ్గ రృబహుత్వంబున' ననుపదమునకు “ఈ తాశబ్ల్రమునకు సం 

బంధించిన మూలపదము బహువచనాంతమగునపుడ ''నియర్థముచేయవలయును, 

వాక్యమున నేదియో కర్త బహుత్వముననుండిన యంతమా[తమున దానితో 

సంబంధింపని తాశబ్లమునకు( “దమ తమి” యనురూవము రాదుగగా! 

“దెడవు తనకర్మంబుల్ ” అనుచోట కర్త బహువచనాంతముగానున్నను “దని 

యని యేకవచనాంతముగనే యున్న దిగదా! పాణియను మూలపదము బహు 

వచనాంతముగా వివక్షితమయ్యె'నేని “పాణులకు( దమకర్యంబుల్ చెడవు” 

అనియుండవచ్చును. ““పాణులకు, దమ తమ యిష్ట దైవమే మేలుకలిగించును.'” 

అనుచోట. గ్ర యేకవచనాంతముగనున్నను “దమ తమి అను బహువచన 

రూపము వచ్చెనుగదా ! కావున మాందిరితి నర్హముచేయవలయును. 

ఈ కార్యము _వెకల్పికమని సూత్రము చెప్పుచున్నది. “వారు తమతమ 
పుత్రుడుగా బెంచిరి ”” అనుచోట వారు, పెంచిరి, అనుక ర్హ్భ [కియాపదములు 

బహువచనాంతములుగా నున్నపుడు “తన తని యని యుండుట తబమగాం 

గానరాదు. వ్యవహారమునను నిటి చోట బహువచనమే కాన్ఫించు చున్నది. 

సూ ఒకొక శబ్రంబుల యత్వంబున కొత్వంబు విభాష నగు, దాం. 

ఆ. ఒక్కడు ఒక్కొండు ఒకడు, ఒకొండు. 

ఒక్క, ఒక, అను (పొతిపదికనుల యంతముననున్న యకారమునకు 

““ఒకారము" వికల్పముగా నాచేశ మగును. 

అనంగా “నొక్కా, ఒక్క, ఒకొ, ఒక” అని '“ఒకారాంతముి”*గా గాని 

““అకారాంతముగ”*” గాని యీ [పాతిపదికములుండునని తాత్పర్యము. డువర్గ 

కాంతములగు నుదాహరణములు చూప(బడినవి. మహతీవాచకము లగునపుడు 

“ఒక్కుత, ఒకొత, ఒకత, ఒకతి" మున్నగురీతినుండును. ౮౨ సూ వివరణ 

మున నమహ దుదాహరణములును గలవు. చూడనగును. 

సూ॥ ఒక్కాక్కాాదులకు డువర్థ కంబు పరంబగునపుడు మహాదర్థం 

బున రు రువుగాగమంబులును, అవి వరంబగుచో?౭ గకారము 

నకు లోపంబును, కకారాదులకు లోపంబురా డువర్ణ కము. 
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నకు ద్విత్వయు క డువర్లంబును, అమహాదర్గంబునం గకా 

రాదులకు లోవవిందువులును విభాష నగు. 2 3గా లాం 

ఆ. ఒక్యారుండు, ఒక్షూరుండు, ఒకరుండు, ఒకొరుండు, ఒక్కరు _ 

వుండు, ఒక్కొ-రునవుండు, ఒకరునుండు, ఒకోొరువుండు, ఒరుండు, ఒరు 

వుండు, ఒడ్డు, ఒండు. 

ఒజకొ్కా-కాదులకు = ఒక్క, ఒక, ఒక్, ఒకొ, అనుశబ్దములకు. 

ఈ సూతమును నాల్లువాక్యములుగా విభజింపవచ్చును. 

{Db ఒక్క్కాదులకు మహత్తు అర్హమగునపుడు డువర్హకము పరమగునపుడు రు, 

రువు, అనునాగమములు అంతమున విభాష౦జేరును. ఇవిపర్యాయముగా 

వచ్చుననియు భావము. 

ఉ॥ ఒక్క -- డు - “రు ఆగమము. ఒక్కరు (డు = ఒక్కర్తు.డు. 

“రు” ఆగమముకాక “రు వు” ఆగమమువచ్చునపుడు ఒక్క _ రువు(౦ండు జు 
ఒక్కరువుండు అగును. ఇ-ప్రే యూహ్యములు. 'మొదటినాల్దును బక్క, ఒక, 

ఒక, ఒకొ, అనువానికి “రు” ఆగమముచేరిన యుదాహరణములు, తరువాతి 

నాల్లును వానికే రువుగాగమము వచ్చినరూపములు. పక్షమున -_ ఒక్కండు, 

ఒకండు మున్నగునవి. 

(2) ఒకాదులకు రు రువుగాగమంబులు వచ్చునప్పుడు కకారమునకు లోపం 

బును విభాషనగు. 

ఒకరు (డు, కకారలోపము,_జఒరుండు. ఇమే ఒకరువు 

+డు=ఒరువు(డు. పక్షమున _ ఒకరుండు, ఒకరువు(డు, మున్నగునవి. 
(8) రెండవభాగమున విధింపంబడిన కళారలోపమువచ్చి రు రువుగాగమములు 

ఎదామియవపుడు డు [పత్యయములోని డకారమునకు వికల్పముగా ద్విత్వము. 

వచ్చును. ఉదా॥ ఒక - డు _ కకారలోప ద్విత్వములు _ ఒడ్డు. 
Dm. ఈతను 

సూ[తమున( ““గకారాదులకు లోపంబురాన్ '’ అనియున్నది. కాని 

మహాదర్థమున( గకారమొక్కటికే లోపము 'చెప్పబడను. ఆది పదములే 

(గహింపవలసిన వర్థ్యరబులు లోపించునవెవ్వియును లేవు. అయినను విభాషగా 

విధింపంబడిన రు రుగొగమములు రానిపక్షమున నవియు గానరావు కనుక 

ఆదిపదముచే వానిని [గహించి యవి కానరానపు డని యర్లముచెప్పవలయును. 
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(పరిశీలింప(గా “*గకారలోపంబు రాి'ననియే యుండుట సమంజసము. కకా 

రాదులనుట నిరర్లక ము. (పత్యుత యసం బద్దముకూడ నగుచున్నది.) లేణారు 

రువుగాగమములు వచ్చినపక్షమున వానికి లోపమువచ్చినపుడని యర్లముచేయు 

దమన్నను గకారమున నొక్కదానికే లోపము విధింపంబదెనుగాని రు రువుగా 

గములకు లోపము విధింపంబడనేలేదు. ఈ సూతముననే యంతభాగమున 

విధింపంబడెడి కకారాదిలోపమును [(గహింతమన్నను నది యమహదర్థమున 

విధింపంబడుటచే నీ “ఒడ్డు”' అనుచోట నట్టిలోపము వచ్చుట కవకాశ ము లేదు. 

ఇదియు ననగా నీ ద్విత్వ డువర్షకమును నమహదర్హమున నే విధథింపంబడె నను 

తకును వీలుకాదు. ఇది యమహదర్షక మే యయినచో రు రువుగాగమములు 

రానేరావు. అవి మహదర్హమున నేగదా ! విధింప6బడినవి. ఆందుచే6 గకారాదు 

లకి'ని యాదిపదమును [గ్రహించుట యత్యంతానుచితము. ““కకారాదులకు 

లోపబిందువులునగు'” అనుభాగమునను నాదిపదమయు కము. ఈలోప మ మహ 

దర్భముననే విధింపంబడుచున్నదిగదా ! అమహదర్హమున రు రువుగాగమములు 
రానేరాపుగదా ! ఇట్టిచిక్కులుండుటచే సూతమున6 గకారాదులనంగా “క, 

కొ,క్కు,క, అను నొకాదిశ బభాగములు” అనియర్లము చేయనగును. కాని, 

యవుడు సూ తమునఈ ““గకారమునకు లోపంబును” అనుచోట6 *ీగకారాదు 

లకు లోపంబును” ననియుండవలసియుండును. “కకారాదులకు లోపంబు 

రాన్ *” అను తరువాతి యనువాదమును సరిపడును. కాని ఒరుండు ఒరువుండు, 

అను రూపద్వయము నిద్దించుటకు వ అనుశబ్బమునుమా(త మే (గహించి 

కకారమునకు లోపమువిధించినంజూలును. ఒక్క, ఒకొ, ఒకొ, అనువానిని 

గూడ (గ్రహించుట నిరర్భకము. వేనిమా6దం గకారాదిలోపముచేసినను ఒరుండు, 
ఒరువుండు, అను 'రెండురూపము లేగదాసిద్దించును ! అందుచే నన్ని కబ్దములను 

గ్రహించి లోపవిధానముచేయుట నిరర్ధక మే. 

ఒక, ఒక్క, ఒకొ, ఒక్కా, అనుశ బ్దములకు డువర్గకము పరమగునపుడు 

సూతమునందలి రెండవవాక్యముచే “కి మున్నగువానికి లోపమురాంగా 

“2 2 డు అనియుండ.7గా డకారద్విత్వమురాయగా “ఒడ్డు”! అనియగును. 

పక్షమున “ఒకడు” అగును. నాల్లు శబ్బ్దములలో "దేనిని మూలముగా గహించి 

నను నిట్టిరూపమేయగును గాన కకారమొక్కడానికే లోపమును విధించి 
డకార ద్విత్వముచేయుట యుచితము. లాఘవముగూడ నగును. 
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(ఉ) ఒకాదుల కమహదర్హమున డువర్గకము పరమగునపుండు వికల్పముగాం 

గకారాదులకు (క, క. కొ, కై) లోపమువచ్చి బిందువగును. ఒక 4 

(డు _ కకారలోపము _ ఒ 4 (డు పూర్ణబిందువు. ఒ--౦డు== జండు అని 

యగును, ఇవిరానిపక్ష మున “నొకండ''నియుండును. 

ఇచ్చట నాదిపద మనావశ్యకమని చెప్పంబడియెను. క్క, కొ, క్ అను 

చవి లోపించినను '“ఒండు'” అనియేగదా సిద్దించును ! ఇచ్చట బిందువిధానముః 

నిరర్థక ము. లోపమును విధించినచోే బిందు వెటును ““జిత్తు బిందుపూర్వంబగు” 

నను సూత్రముచేతనే సిద్దిచును. నుడి తొల్మిహస్వము కావున నర్హబిందు. 
వుండదని యెట్లయినను 'జప్ప్పవలయును. ఇంతియకాక లూ బిందువిధానము 

వలన మటీయొకయనర్లముగూడ నేర్పడుచున్నది “జిత్తు బిందుపూక్వంబగు'” 

ననుసూ[తముచే నెట్లును డువర్గకము, పరంబగునపు డే బిందుపూర్వముగానున్నది. 
ఇపుడుమటిల( గకారమునకు బిందువు విధించుటచే రెండుబిందువులు వరుసగా 

[బా ప్రించును. 

ఇచ్చట బిందువును విధింప లేదనియు సిద్దించియున్న బిందువును అనువ 

చించుట మాతమే జరిగెననియు. దలంపవలయునుగాబోలు. 

సూూతమునందలి “ద్విత్వయు క్ర డువర్గ'' మనుటయు బాగుగా లేదు. 

“డువర్ల కమునండలి డకారమునకు ద్విత్వమువచ్చున”ని యుండుట మంచిది 
కానిచో ““(డు(డుి” అనునది ద్విత్వయు క్ష డువర్ల మగును. 

సూ: టివర ౦ బమహాదరింబున నొక్క_(డా ముల డువర కంబునకు 
(2) @ అ 

విభాష నగు. రా 

ఆ. ఒక్క-ట, ఒకొొ-టి, ఒకటి, ఒకొటి. 

ఒ(క్ష_డాదుల డువర్ణకంబునకు జా ఒక్ట_(డు, ఒక్షాండు; ఒకండు, ఒకొండ్పు 

మున్నగువాని యంతముననుండు (పథమా డువర్ల్ణక స్థానమున ననిభావము. 

ఒక్క డు మున్నగు నమహదర్లకశ బ్రములందలి “డు” అనుదాని స్థానమున 

“టె” అను నాదేశము విభాషగా వచ్చుననిభావము. ఒక్క _ డు- టిఆ దేశ ము. 

ఒక్కటి. ఇ'క్లే మిగిలినయుదాహరణశులును. 

సూ! ఎక్కు_టి యొక్కటి. లాడ 

స్పష్టము. 
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“ఒక్కటి” యను పూర్వసూతో క్తరూవము “ఎక్కటి అనియు నుని 
యర్తము. 

ఇందుల కుదాహవణముగా శబ్దరత్నాకరమున ““ఎక్కటియె”” యొక 

లౌ తెవనయగ, (ల కీ.౨ ఆ. ౩ ప.) అనునది యూయంబడెననియు దానికి, 

బారాంతరముగా “నొక్కటియె యొశలొ తె వననంగ”'నవి యుండుటచే భీము దా 

-నెక్కటిదాంతె దిక్కరిసహింపక సింహముదాంకునట్లు. (భార. అర.౪ ఆ ౩౨) 

అనుపద్యము నుదాహరించుట మేలని సుబోధినియందుం జెప్పంబడెను. అది 

యుచితమేయగును. 

ఉదేశ్య విధేయభావము ననుసరించి ““యొక్కటి యెక్కటి' అని సూత 

మున నుండుట యు కము. 

ఈ రూహపెంతరవిధానము నిత్యమయినచో నొక్క యనురూపము లేక 

పోవలసివచ్చును. కనుక నిది వెకల్చికమని సూదించుకుకై సముచ్చయమును 

గూర్చుటయు నావశ్యకము. (ఒక్కటి యెక్కటియు _ నని సూ త్రింపంవగ్సు 

సూ! ఒకశబం బొక్కచో నల్వారకం బగు. రాళ 
ద ధి 

ఒకమున్నూరు గదల్సి తెచ్చిన లలాటోగాక్ చాపంబు. 

భాగ.౯ స్క-౦0.౨౬.౨. ఒక నూజేడులా. మూర్క-౦.౫ ఆ.౮౦. ఏమొక 

కొ”ందణిము. విక. ఆ.౨౦౧. వెరు! 

ఒకశబ్లము కొన్నిసందర్భములలో “కేవలము సంఖ్యనేచెప్పక *అల్ప్బమిను 

నర్జమునిచ్చుట యు. గలదని తాత్పర్యము. 

ఈశబ్ద మల్బార్లమును ,వ్యంగ్యముగాం జెప్పునేకాని వాచ్యముగాం 

జెప్పదు. సందర్భానుసారముగ ననేకార్గములు వ్యంగ్యములగుచుండును. 

సందర్భానుసారముగ వ శబ్దమే యాధిక్యమునుగూడ బోధించును. ఈ “యొక 

మున్నూజినుచోటనే తంతుంది కలసి తెచ్చిన ధనుస్సు నొక్క రాముడు 

తేలికగా నెతెనని చె 'చెప్పందలంచినచో మూడువందలమంది'' యని సంఖ్యయం 

చాధిక్యముగూడ వ్యంగ్యమగుచుండును. అనగా మూ(డువందలమంది (అనే 

కులు) యె త్తితెచ్చిన ధనుస్సు నొక్కరాముండు తేలికగానెత్తెనని తాత్పర్యమగుూ 
నవుడు మూండువంచలమందియనంలగా *నచనేకులిని యాధిక్యవము గమ్యమగును. 

శావున వక్తాదివెశిష్ట్య్రమునుబట్టి వచ్చెడి యూ యర్భమును నూ(తతముచే 
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వధింపనక్కజ తదు ఎధించుటకం శక్యమునుగాదు. ఈ యర్హములు వాచ్యము 

లునుగావు. ఇవి వివ. వకాన్యపరివాచ్యము లనంబడు వ్యంగ్య జాతిలోం జేరును. 

కనుకనే రెండు, మూండు, మున్నగు సంబ్యావాచకములును నొకశ శబ్రమువలెనే 

యల్బార్లకములగుట వ్యంజనాబలముననే యగుచున్నది. “బైటిపల్లియలు 

ద్తున్మిన వాండట యొుొడు రెండు భర్హుం డిది నిండుపొరుష మొకొ.” వను "౪ ఆ. 

ఇచట నొండు, రెండు, అను శబ్దము లల్పత్వమును వ్యంగ్యముగా. దెల్చు 

చున్నవి, కొన్నియెడల నిట్లి యర్సములను లక్షణావృ త్తి తిచేత నయినను 

బోదించునుండున 
లి 

తై మనావశ్యకమని తలంపవలయును 

సూ ఒకాసాకచొ ననిరమారమం దొకకబమనకుం బూర్వాగమం 
చఠు ధి © 

బగు. రౌ 

ఉ. ఒకానొకండు, ఒకానొక క్క ఒకానొకటి. ఒకచో ననుటచే 

ఒకండు, ఒక తె, ఒకటి, ఒక శబ్ద మెొొంకాాాదులకు నుపలశ్ణము. 

వస్తువేదియో స్పష్టముగా నిర్ధశింపనిచో నయ్యది యనిర్షిస్ట్రమగును. అట్టి 

యర్హమున “నాకి శబ్దము [పయోగింపంబడుచుండును. అప్పుడు *ఒకి' అను 

శబ్దమునకు ““ఒకాన్ '” అనునది పూర్వమున నాగమముగా చేరును. 

ఒకాన్ 4 ఒకండు = ఒకానొక(డు. ఒకాన్ _ ఒకతె == ఒకానొక, 

మున్నగునవి యురాహరణములు 

ఒకచో ననుటచే నొకొకచేో నియాగమము రాకుండుటయుం గలు 

గును, అపుడు ఒకడు ఒకతె, ఒకటి; 

“ఒక శబ్ద్లముని'కను చోట “నొక్క'' మున్నగువానినింగూడ (గ్రపొంప 

వలయుననియు స్ట నాకానొక్కండు, ఒకానొక్క తె మున్నగురీతి నగునని 

యు దెలియవలయును. 

సూ. సరంనామంబులకు మహదర్థంబున( దజణచుగ అట అఆ లకు 
ఈ 

రు ర లగు, దు 

&. ఎల్ల రు, ఎల్ల రన్, వారు, పీరు "వేరు, మొ, తజచుగ నను 

టే తాము, మేము, తమ్ముున్ ; మమ్మున్ , మిము నిత్యాదిరూపంబు 

అగునని యెొటుంగునది. 

£9 
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అన్ని |[పభ్య్ళతి సర్వనామశబ్రముల ఖుబాంవ దవన సతు వర్గమునకు ఓర్పు 

అనియు వాని ద్వితీయాదులందు వచ్చెడి లడాగమమునరు “రి అనియు 

నా దేశము లగును, 

ఎల్ల -(-లు--రు ఆదేశము -- ఎల్లరు. ఎల్ల లన్ - రాజేశము _ ఎల్ల 

రన్. మొ ఇవి యన్నిశబ్రములకును రావు సోనామములలోం జాల శబ్దము 

లకు వచ్చుటయుః గొదైక బములకుమాత మే రాకుండుటయు. గలదు. కావున 

““దజచుగా"”' నని సూతమున. జెప్పెను, 

ఇచట *ీలు*'* అనునంతకును “రు అనుదానిని “లి” అంతకును “ర 

అనుడానిని విధించుట యనావక్యకము. బహువచన లకారము రేఫంబగు 

ననుట యుచితము. 

ఒకరువులు, వారలు, మున్నగుచోట్ల మాత్రమే లత్వను రాదుగాని 

మిగిలిన సర్వనామముల కన్నిటికిని లకాగము వచ్చును. కావునం “*దజచుగా”” 

ననియెను. 

ఎల్ల శబ్దమును బాలవ్యాకర్త సర్వనామములలో6 చేర్చలేదు. దాని నత 

డవ్యయమని తలంచెను. ఇచ్చట ““నెల్లం”! నియుణాహరించుటచే దీని నీతండు 

సర్వనామమని భావించియుండును. ఎల్ల ౨ వారు =: ఎల్ల వారు అని పదద్వయ 

ముగా దలంచినట్టయిన నిందు *వార”ను దానితో బాటు మణల నీ పదము 

నుదాహరింపనక్కజ లేదు. అందువలన “నిల్ల” యను శబ్బమున కే బహువచన 

లు వర్ణకము'' “రగా మాజెనని యీతండు తలంచిన టూ పహింపవల 

యును. కాని యిటు బహువచసనాంతముల నుదాహరిఎచిన యూతండు సంధి.ఇ, 

సూ[తముసీ,నీవటి కన(బడుచున్న దనుటలో నాశయమయేమియో తెలియరాదు. 

ఎల్లరు మున్నగునవి తచృబ్దాంతములే యని తలంచి, సమస్త వ్యస్త తచ్చబ్ద 
రూపద్వయమునకు నియ్యవి యుదాహరణములని తలంచుట బాగుగానుండును. 

నూ. ఏ(డేరేదేవి శబ్దంబు లర్థ వి శేషంబునం దీకారాంతంబు 

లగు, దొ౭ 

ఉ. వండి నా బలుమానికంబుల కొటారు. అచ్చు. రా.అయో, 

కోర. లోలా వా కేరీ సిరి మూటకట్టుకొని పోవంజూలి చే. భాగ. ౭ సం, 

సంధస, ఎది యేదీ యిది బాలం (గొైత్త, కళా ణల, అ, గా౨ఎ, మొ 
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(హన్వాంతంబులు నగు. ఉ. వాం బేడి? వా చేరి? మొ. (అర్థృవి శేషము. 

ఎక్కాడు ఎక్కడ నున్నా డు, ఇత్యాది.) 

ఏడు, ఏరు, ఏది, ఏవి, అను నే శబ్దరూవములకు గొన్ని యర్షవిశేషము 

లందు *“ఈ*'కార మంతమున. జేరును అప్పుడు ఏడి, వరి, ఏదీ, ఏవీ, అని 

యగును. “ఈ” కారముతో( బూర్వాచ్చులకు నిత్యసంధి వచ్చునని తలంప 

వలయును. 

ఏడు, ఏరు, ఏది, ఏవి, అను మాటలకు *ఎవ. డి '' త్యాదిరీతిగా6 [బశ్న 

మర్లమగు చుండ గా నట్టి యర్లముకాక యెచ్చటనున్నా (డు గి మున్నగు తీరున 

'నర్హము కల్లును, బలుమానికములకొెటారు ఎవడు  అనురితి నెవరో ఆలియా 

గోరి వేసిన పశ్నము కాదు. ఆవ్యక్తి యెవరో తెలియును. కాని యెక్కడ 
నున్నాడు? మున్నగుతీరుగల యర్షమున'నే యా పదములు వాడబడుచున్నవని 

తెలియవలయును. 

ఇటే “వా రేరీ సిరి... ..” అనుచోట “వారేరు” అనగా వా రెవ్వ 
రని యర్హముకాదు. వారిప్పు -కెక్కడను లేరుగదా! అను నర్హము వచ్చును. 
ఇక్షు “ఎది యేదీ, యిది చాల[కొత . ...*”అనుచోట “మరియొకసారియిము” 
అని యరము. ఇకే విశేషఠరముల నిచ్చును. థి గా ధి 

బాల వ్యాకరణమున “అ, ఆ, ఇ, ఈ" మున్నగునవి తిజంతములపయినను 

పయోగించుట విధింపంబడెను. కాని సుబంతములపె నదాదులందు విధింప( 

బడలేదు అందుచే నిచ్చట నీ విషయము చెప్పబడెను. కాని ప్రశ్నాద్యర్దవిే 

షములతో నదాదులను [పయోగింపంబడుట యో భాషయందు సహజము. 

అను[పయు క్రములగుచున్న యదాదుల కనేకార్డములు శబ్దశ క్రివలన'నే సిద్దిం 

చును. అవి సందర్భానుగుణముగ వాక్యములందు.6 జేరుచుండును. వీనికి విధాన 

మనావశ్యకము. 
ఈ “ఈ కారము హస్వముగను నుండవచ్చునని చెప్పి “మేడి, యేకి'* 

యని యుదాహారించెను, 

సూ. అుంతామలకు వారు పరంబగుచో వాకు లోసంబును రుర లకు 

జు 6 లాదేశంబు నగు. లాలా 

ఆ. అందజు, అందటున్ , మొ. 



స్ో 

ఆఅఆంకతాదులకు == అంత, ఇంత, ఎంత, కొంత, అను శ బములకు, వారు 

పరంబగుచో == తచ్చబ్ద మనువవయు క్త మగున క వా రు == ఆ తవృబ్దంబు 
నందలి “వా” అను భాగమునకు. 

అంత ._ వారు -- మున్నగు శబ్రముల నస స మేళ నమువలన ోనందటు"' 

మున్నగు శబ్రము లేర్పడునని పౌడవ్యాక గ్గ లంశ అంత. వారు అని 

యుండగా ఆ! అను భాగమునకు ల లోవమువచ్చి దాని బహువచన[పత్యయ 
మగు “రు” అనుదానికి “మీ ఆని యూచేకమురాయగా అంత బు అనికాలా 

౮౯ సూ, చే అంత లోని తకారము దకారమయి *అందటు”* అగును. అంత 

శబ్రమునకు. బరమణు “నా శబ్లమునకు ద్వొతీయాబహుననన [పత్యయము 

లజశాగమనహితముగా 6 పరర వకాతఠరము పూరాాగమమయియుండ 

అంత వాలన్ అని యయి ౮౬ సూ. 'చే “రి అను నాచేశము రాణా 

అంత. వారన్ అని యయి యీ సూతముచే వాలోవ జా దేశములు వచ్చి 

అంత _- అన్ అని కాంగా ౮౯ సూ. చే *దకారముి వచ్చి “అందబన్ ''అని 
యగును. ఈ సూత్రముచే ముందుగా జా దేశము వచ్చుటచే “రి” అను వర్ణము 
లేనందున ౯౦ సూ. చే నిత్వము రాదు. 

ఇక ఇందు, ఎందు, కొందు అనియు నగును. 

వా లోవ కంబు తతి వా ని తకారంబునకు దకారంబగు. రాజా 

ఈ. అందు, వ్రందటు ఎండణుు, కొందటు. 

౮౮ సూ. చే వా లోపము వచ్చునసడు వాని తకారమున కనా నంతా 

దుల తకారమునకు దకారం బాదేశంబగు. అంత. జు - అని యుంద, తకా 

రము దకారము కాంగా “అందు” అని యగును. ఇకే మిగిలినవి యూహ్య 

ములు. 

సూ. ద్వితీయాదులంద స.యుక ర వర్ణకంబు నర్వంబున కిత్వ-బు 
తజణచుగ నగు, జాం 

ఉ. వారిన్, ఏరిన, వేరిన్,  ఒక6న్, వాండన్, ప్ంట డన్, 
వేండన్, ఒకండన్,మొ. తజచుగ ననుటచే నిరువుర నిత్యాదులయం 
దిత్భంబు కలుగదు, 

సర్వనా మముల ద్వితీ యాదివి భకి పత్యయములయందున్న యసంయుక్త 

(ఇతర హలులతో సంయోగముచెందని) ర వర్గ నునండలి “అకాఠమునకు'' 

ఇకార మా దేశముగా. దజఅచుగా వచ్చుచుండును, 
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“త్రి? శబమునకు ద్వితీయాబహువచన[పత్యయము లణాగమ సహిత 

మయి పరమున re ఆ-_లవ్ అనియయి ౫౩సూ.చే వకాఃము రాయగా 

వా లన్ అని యయి, ౮౬ సూ.చే ర వర్ణము వచ్చి “వారన్” అని కాయగా 

నీ నూ[తముబే రవర్ల కమునందలి “అకార, మికారము కాంగా “వారిన్ ''అని 

యగును. ఇటే “వీరిన్ , వేరిన్, ఒకరిన్”” అనియు నగును. 

“వాండన్'” మున్నగుచోట కేఫము డకారముతో సంయు క్షమయినం 

దున నిత్వము రాళదు ఇ కు వచన. నయన్, ఒకం[డన్ అను చోటను 

చెలియనగును. ఈ ఇత్వ మన్ని చోటను రాదు. తజచుగ ననుకుచే. జాలచోట్ల 

వచ్చుచు. గొన్నిచోటమాతము రాదని శాత్ప్సర్యము అందుచే నిరువురన్ తను 

చోట త్య రాలేదు. 

J 

. రుర నకకంబులు సరంబులగునపుడు సాధారణంబుగ సంఖ్యా 

అ గు వర్షకంబు పూర్వాగమం బగు. జాం 

ఈ. ఇ... మూగురు, నలుగురు, అయిదుగురు, వగురు, 

అజుగురు ఏడుగురు, పెగురు, పదుగురు, మొ. సాభారణంబుగ నను 

కవే ఎనవుండు, తొొమ్మం|డు, బ్రరువం|ణు, ముప్పండు, ఇత్యాదు 

లందు రాదని యెజుంగసనది. 

సంబఖ్యావాచకశబ్రములకు రు, ర, వర్ష కములు పరము లగునవు డా “రు, 

రి వర్గకములకు “గు అనునది పూర్వమున నాగమముగా౧ జేరును. ఇదియు 

“సాధారణముగా నగు ననుటచే నొకౌకచో రాదని తెలియవలయును. 

ఇరు లు - ౮౬ సూ. “రు వచ్చి ఇరు_రు అని కాంగా నీ సూత 

ముచే “గు” రాయగా ఇరు గురు = ఇరుగురు అని యగును. ఇటే *మూగురు” 

మున్న గునవియు సిద్దించును. సె*ధారణముగా ననుటచే “నెనమం|డు'మున్నగు 

చోట ని యాగమము రాలేదనియు. చెలియనగును. 

ఈ సూతవు రచన (ప్రమాదముగానున్నది. గు వర్లకము పూర్వాగమ 
ముగా దేనికి వచ్చునను శంకను షష్ట్యంతమగు ““సంబ్యావాచకంబులక ''ను 

పదము నమాపమున నుండుటచేతను వేణ్ొక పష్ట్యంతపద మూ సూ తమున 

తేనందునను సంఖ్యావాచకంబునకుం బూర్వాగమం బగునను నర్లము వచ్చును. 

అట్లయినచో ననిష్టరూపములు సిద్దింపవలసి వచ్చును. ఇట్లి రచన సాధారణ 
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ముగా నుండదు. “సంఖ్యావాచకంబులకుం బరంబులగు రుర వర్ణక ములకు గు 

వర్గకంబు సాధారణముగా బూ ర్వాగ మం బగు నని సూత షం మాక 

వర్ణ మనంగా నిచ్చట ోనచ్చుతో(గూడిన హల్లు" అనియే యభిపా 

యము. కనుకనే “గు” వర్ష మని నిరేశించను. ఇటి యచ్చుతో( గూడిన హాలు 

నకు “అడ్షరి'” మనియు వ్యవహారము గలదు. వర్ణమన గా నచ్చుగాని హల్లు 

గాని యొక్కటియే చెప్పంబడుట యుచితము. కాస యిద్బటు వర్ణద్వయమును 

(గ్, ఉ, అను హ్. గు వర్ష మన,టచే నిటు సరిచేసికోనవలయును, 

బాలవ్యాక ర్రయు “ఇ, టి, తి, వర్ణములు” మున్నగురీతిని వాదుటబె నిది యుచి 

తమే యని తలుపవలయును. 

సూ. సంవ్యావాచకంబులకు వభ పరంబగునపుడు కొన్నింటి 

యంత్యాక్ష్షరంబులకు లోవం బగు. ణా 

ఉ. మూగురు, నలుగురు, ఎనమం[ డు, తొమ్మం(డు, బరు 

వండు, ముపష్పం డు మొ అవ్షరంబుల కొనుట చే “ననుబం|డు”లో 

నగువానియందుపాంత్య వర్గ ంబునకును లోపంబు. కొన్నింటి యనుటచే 

అయిదుగురు, ఆజుగును ఇత్యాదులందు & భోపము ేదు, 

కొన్ని సంఖ్యావాచకములకు విభ క్రి పరముగానున్న స్ప డా సంఖ్యా 

వాచక శబ్దముల యం త్యాక్షరములకు లోపము వచ్చును. 

ఉదా. మూండు గురు - డు లోపము మూగురు. నాలుగు గురు = 

నాలు,గురు ౯౯నూ. చే [హన్వమురాగా నలుగురు; ఎనిమిది రు] అంత్య 

వర్ణలోపము. ఎనిమి._రు. ౯౩ చే “డ్? రాగా ఎనిమి[౦ క ౯౪ బే 
ఎనిమ . ౦_డు. ౧౦౧చే అత్వము. ఎనమం[డు తొమ్మిది రు, ది లోపము. 

తొమ్మి రు. ౯౩చే 'ండ్' వచ్చిన తొమి మి 4 ౦గు. ౯ డాజఆుదే అత్యము, తి మండు. 

ఇరువది [౦|డు. ది లోపము. ఇరువండు. ముప్పది _. ౦|డు ది లోవము* 

ముప్పం|డు ఇకే [గహించునది 

స్యూతమున ““అంత్యాక్షరంబులకు"' అని బహువచన ముండుటవలన( 

గొన్నిచోట్ల నంణ్యాక్షరమున కొక్కదానికేరాక యంత్యాక్షరమునకు పూర్వ 
ముననున్న వర్ణ మునకును లోపము వచ్చు శని తలంపవలయును, “ఎనుబం|కు 

అనుచోటనుపొంత్య వర్ల మెద్దిలోపించెనో విచార్యము. ఎనిమిది + పది. రు అని 

యుండగా పూర్వపదమునందలి “మి ది” అను రెండునగ్లములును లోపంచి 
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“ఎనుబండు” అగును (చూ. నమా. ౨౪ సూ. వ్యా) ఇట్టివే యిందుకుదా 

పారణములు ఆంతియకాని ఎనుబది _ డు అనుచోలబ నిభ క్రియగు రు వర్ష 

కంబునకు దూరముగా నున్నను *ీది* లోపించుట దీని కుదాహరణ మనుకొన 

రాదు. రు వర్థకమునకు నాగమమయిన “*ండ'' అనునదియు దానివంటి చే 

యగును. యవాశమపరిభాషచే వియ్యదియు, విభకియే యగుశు విబకి వరము 
కానిచో అంత్యవర్గ్హముఇఐకెశశు ల్ నోవ మురాదు అంత్యవర్ష మనగా పకృతియం 

దలి వర్గములలో నం త్యవర్ష మి యమ క్లము గాని Ss యముతో గూడిన మొ త్త 

ముల్ ఇని యంత్యవర్షమని యక్షము కాజాలదు కావున న నేను నూచించినరీతి నే. 

యువావారం ళు మగునునాని మజీయొక తకునం గాదు 

ఈ యం త్యాక్ష రలోపము Ss యన్నింటికినిరాదు. అందుచే 

““నయిదుగురు”” *ీఆబుగురుి ఇళా ,దులం దీ దీ లోపము రాలేదు, ఇచట విభ కి 

యనగా మహదర్ద్ధక విభ క్తి పరమగునవుడే యీ లోపము కానవచ్చుచున్నదని 
గు ర్రింపనగును. 

సూ.రుర వర్గకంబులు పరంబులగునపుడు కొన్నింటికి నిత్యము 

గాను, గొన్నిటికి వై కల్పికముగాను, బిందుపూర్వుక శకౌరంణు 

పూర్వాగమంబగు. ణా 

&. ఎనమం|డు, ఎనమం[డన్; తొమ్మాండు, తొమ్మం డన్; 

ఇరువం[డ్రు, ఇరువం( డన్; ముప్ఫ్పం(డు, ముప్పం[డన్; నలువం[డు, 

నలువం[ డన్; వఏంబం డు, ఏంబం( డన్; అణువండు, అజువం[ డన్; 

డెబ్బం|డు, డెబ్బం! డన్; ఎనుబం|డు, ఎనుబం|డన్ ; తొంబం[డు, 

తొంబం( డన్; మొ. వెక్క_ం[( డు, వెక్కం| డన్ ; వెక్కురు, పెక్కురన్ ; 

ప పండు, పదుం డన్; పదురు, పదురన్ ; పదుగసండు, పదుగుం డన్; 

వనుగురు, పదుగురన్ , వాండు, వాండన్ , నారు, వారిన్ మొ, 

““సర్వనా మములకు”” అనునది యీ సూ తమునకును సంబంధించును. 

సర్వనామపకరణ మగుటచే నట్టి యర్థము లభించును. 

సర్వనామములకు మవాదర్ధమునే వచ్చెడి రు, ర, అను విభ కిపత్యయ 

ములు పరముగా నున్న ప్పుండు కొన్ని చోట్ల నిత్యముగాను, కొన్నిచోట్ల వికల్బ 

ముగాను బిందుపూర్వక డకారంబు అనగా 'ండ్' అనునది రురల కు. బూర్వ 

మున నాగమముగా వచ్చును, 
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ఎనిమిది మున్నగు శబ్లములలొోో నిత్యముగాను “పరు, పది" మున్నగు 

చోట వికల్పముగాను నీ యాగమము వచ్చుచున్న టు దాహరణములవలన( 

"దెలియుచున్నది. 

ఈ సూ(తముగూడ నిర్మాణమున ల్ *సభూబిషప్ట ముగా నున్నగి. సర్వ 

నామములగు “కొన్నింటికి” అను పదముతో గోటి క ౨క డకారంబు”అను 

పద మన్వయిం చునట్లున్నది. అట్లన్వయించె నేని యూ సం ల (సకృతికి( 

బూర్వమున రావలసియుండును. అది యత్యంతవిరుద్దము. అందుచే “రు ర వర్గ 

కంబులకు'' అని షష్ట్యంతముగా సూ[తమున6౬ బదముందుకటు యు కము 

“సర్వనామంబులకు బదింబులగు రుర వర్షకిలఒ లము. గి"న్నింటికి 

నిత్యముగాను, గాన్నింటికి వికల్పముగాను బిందుపూర్వక డకారంటు పూర్వా 

గమంబగు'' అను రీతిని సూూతముండిన బాగు, 

సూ|తనిర్యాణమున బాల వ్యాక ర్ర ర యిట Mn మును బొందడు. ఆతని 

సూ|త్రనిరాణము సం స్తృతవ్యాకరణస సూ[తములవలె నియమబదముగానుండును. 
ల్ 

సూ, విందుపూర్వక డకారంబు పరంబగుచోే. దుదియి క్వోత్వముల 

కత్యంబగు,. డా 

ఉ. G _కృము. 

'“సర్వనా మములకు” అనునది యూ సూ[తమునను సంబంధించును, 

౯ా౩ సూ.చే వచ్చెడి బిందుపూర్వక డకారంబు పరంబగునేని సర్వనామముల 

యంతమున నున్న" ఇ, ఉ, లకు *“అకారిము* అదేశమగును. 

వెనుకటి సూతమున కిచ్చిన యుదాహరణ ములలో *ఎనిమిది మున్నగు 

nl “ఇకారమునిి కత్వంబు వచ్చెను. ఎనిమిది  ౦|డ, ర 

. ది లోపము. ఎనిమి _ ౦|ఢడు ఈ సూతముచే '“'అత్వము”' ఎనివు  ౦డ్రు 

౧౦౧సూ. అత్వను, ఎన్నమమ్యుఢు. మిగిలిన వూహ్యంబులు. పెక్కు ౦|డ్లు. ఈ 

సూతముచే “పెక్కు” అనుచోటి *ఉ*కారమున కకారము వచ్చి తై “పెక్కం(డు 

అగును. పది --౦|డ్రు. అని యుండగా కాఎచ నంత్యాక్షర లోవము రాదు. ఈ 

సూతముచే నికారమునకు “అత్వము'” |పాొ ప్రీంనుచుండగా విశేష విహిత 

మగుటచే ౧౦౨ సూతముచే *ఉత్వము వచ్చి “పదుం!।డు” అగును. పదు 

గుం|డు అనుచోళు గువర్థముకూడ వచ్చును, వాండ్లు _అనుచోట ఇకారో 

కారములు లేవు, 
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సూ. కొండొకయెడ అబు అ వర్ణ్లకములు పరంబగునవుడును నత్వం 

బగు, 

ఆ. చూపటు. చూపబన్. మొ. 

క" 

కొన్ని చోట “'ండ్'” పరంబగునవుడేకాక టు అ వర్గకములు పరంబగు 

నవు(డును దుది యిత్య్వోత్వములకు “అత్వము”” వచ్చునని యర్థము. సందర్భ 
మును బట్టి యిత్యోత్యములకు రెంటికిని ““అత్వము వచ్చునని యర్హము వచ్చి 

నను “ఉకారమునకు మ్మాతమే “*అ"కారము వచ్చుట కాననగును. 
“చూపు అను కృదంత శ బ్రమునకు తచ్చబ్ర మనుపయు క్షమె “చూచెడి 

వారు” అను నర్షమునిచ్చును. అప్పుడు “చూపు” మున్నగురీతిని రూపము 
లగును. 

చూపు వారు (చూచుట కలవారు” అని యర్థము ౮౮ సూ॥చే 

చూవు__జు అయి యీ సూతముచే “అి'త్వము రాగా “చూపు” అని 

యయ్యెను. 

aed సూ పలు శబ్దఎబునకు రురలు పరంబగునపుడు గువరక్షంబును, 

వలయుచో మీ6ద బింమపూర్వక ఉకారంబును విభాషనగు.జా౬ 
ఊఉ పలుగురు ; వలుగురన్ ; పలుగుం[డు ; పలుగుం( డన్ మొ 

“పలు” అను సర్వనామ శబ్దమునకు బహువచన రునలు పరంబగు 

నపుడు “గు"”వర్లము చేరును. కొన్నిచోట్ల నా గువర్ణమునకు మాద బిందుపూర్వక 
డకారంబును జేరును. 

పలు రు. గువర్లము మూతమే వచ్చినచో పలుగు. రు= పలుగురు 

అగును. బిందుపూర్వక డకారంబు గూడ వచ్చినచో పలుగు ఎండ్ ఇరు 

పలుగుం (డు అని యగును. 

ఈ సూ[తమునందలి పాక్యమునుబట్టి యో యాగమములు [పకృతి"కే 

యంతమునంజీరుచున్న ట్లర్హమగుచున్నది, (పకృతికం తాగ మములయినను (బత్య 

యమునకు. బూర్యాగమములయినను నిచట రూపభీదములేదు. కాని వెనుక 
౯౧, ౯౩౭ సూ॥లచే నీయాగమములు [పత్యయమునకే పూర్వాగమములని 

స్పష్ట్రపడియుండుటచేతను బ్రత్యయమునే వచ్చునని యనుకొన్నను దోష 

-మేమియు లేనందునను ౧౧ సూ॥చే వచ్చెడి యుత్వమున కట్టిమార్గ'మే యను 

20 
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కూలమగుటచేతను నిచ్చటంగూడ (బత్యయమునకే యీ గం గమములు పూర్వ 

మున జేరునవి తలంచుట మంచిది 

అప్పుడు సూ[తమున “పలు” శబ్రమునుకు రురిలు వపఎంబులగునపుడు 

వానికి గువర్లంబును వలయుచో మాద. బిందుపూర్వక ఉకాగంబును విభాష 

నగు. అనురితి నర్గము (గ్రహింపవలయును మోద ననగా గుప్య్థుంబునకు. దరు 

వాతనని యర్థము. కాని “పదుగురు, వపదుగుం(డు”” అని రెందు రూపములును 

సిద్ధించిన శ్షు పలుగురు, పలుగుం(దు లను రూపములును నిద్రించు చుండగా మరల 

న్ యాగ మద్యయ విభాన మావశ్యకముగాదు. పలు న్ బ్రము బహ్వార్లక మగుటచే 

నిర్దిష్ట సంఖ్యావిశేషబోధకము కానందున సంఖ్యా వాచకములలో. జేరదనియు 
నందుచే గాం సూ॥ గువర్ణంబు రాకయుండ నీ పునర్విధానము చేయవలెనని 

చెప్పుట కవకాశము గలదు. బాలవ్యాక ర్రయు స_ఖ్యావాచకములలో దీని, 

జేర్ప్చలేదు. (చూ. బాల ఆచ్చి ౨౪) బాల. ఆద్బి. ౧౫ సూ॥చే నిచ్చట 

డకారంబు పూర్ణబిందుపూర్వక మే యగును. కనుకనే సూ(తమున “పూర్ణ” విశే 

షణమును జేర్చులేదు, 

సూ. ఇరు రెండున కాదేశం బగు డొ 

6G, ఊ_కృము. 

రెండు శబ్రమునకు రురలు పరంబగునపుడు “ఇరు అను నా'ేశ 

మగును, రెండు గరు. కొం సూ॥చే గువర్గకము, రెండు £_ సరు ఈ సూ॥చే 

“ఇరు” ఆదేశము. ఇరుగురు. అనంతర సూతముచే “ఇదు *"అనియు నగును. 

ఆపదాద్యంబ యీత్యాది బాలవ్యాకరణ సూూతముచే వకారమువచ్చె నేని “ఇరు 

వురు నగు. [ఉక్రము . ఆదేశము వచ్చిన రూపమువెనుక ౯౧ సూ॥న నుదా 
హృత మరయ్యెనని భావము. | 

సూ, ఒకానొకచో నిరుగురున కిద్ద జాదేళం బగు. జాలా 

“ఇరుగురు*'* అను మొత్తమునకు “ఇద్దబు” అను నా"దేశము వచ్చునని 

భావము. అనగా: |బకృతికి “ఇద్ద! అనియు “రుొవర్ల్గకమునకు “ఇల ''అనియు 

నాదేశములు నిసతింపంబడెను. ఇట ద్వితీయాదులంవలి ర" వర్ణకమునకును 

'అి' అను వర్ణ మాదేశమగుననియు దానికియ్యది యుపలక్ష ఇమనియు దెలియ 

నలయును, 
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సూ. విభ క్రి పరంబగుచో మూడు నాలుగుల దీర్హంబునకు (ధా 

స్వంబు బహుళంబుగా నగు. జాణా 

ఉ. ముగురు (శేషు ముక్తము]. 
విభక్తి (రుుర,లు పరంబగుచో మూడు, నాలుగు అను శబములలో 

మొదటి హల్లుపై నున్న దీర్భము బహుళముగా (హన్వమగును. 

మూండు రు. గువర్ష ము; మూందు గురు. అంత్యవర్శ లోపము,మూ ఎ 

గురు. ఈ స్యూతముచే “మూ” [హన్వముకాగా “ముగురు” అయ్యెను. బహుళ 
మగుటచే [హన్వము రానియపుడు “మూగురు'' అగును. 

శేపము అనగా *ీనాలుగు'! శబ్లరూపము మున్నగునవి వెనుక (౯౧ 

సూ చెప్పబడెనని యర్షము గాలుగు_రు. ౯౧ సూ॥చే గువర్లము. 

నాలుగు గురు ౯౨ సూ॥చే అంత్యాక్షరలోపము. నాలు గురు ఈసూత 

ముచే (హాస్వము నలుగురు 

ఈ సూ|తమునందు 'విభ క్తి అనుటకు “రు రలు అనియే యర్షము చెప్ప 
వలయును కానిచో మూ(డు మూటికి, నాలుగు నాలుగింటికి మున్నగుచోఖను 

(హస్వము రావలసియుండును మహాదిర్ణకముల [ప్రకరణ మగుటచేత నట్టి 

యర్రమువచ్చెను కాని సూతమున విభ క్రియనుటకుబదులు “రురిోలు అనుట 

మంచిది. ౯౨వ. స్మ్కూతమునను నికే “రు రలు” అనక విభక్రియని నిర్రే శించి 

నను సావిధానము కొన్నిటికే యగుటచే నతివ్యా పిదోషము లేకపోయెను. 
ఇచట నట్లు గాక సర్వత వచ్చునవియగుట చే గుదురదు. లేదా సూ తమునగల 

బహుళపదబలముచే నమహ [దూపములలో నీ [హస్వమురాదని చెహప్పవలయును'* 

సూ. (కా ప్రహసనస్వ్యంబులగు మూ(డేలమీది వర్హంబులకు ద్విత కంబు 

బహుళంబుగ నగు ౧౦౦ 

ఉ. ఈ కృము. 

మూడు శబ్దములోని “మూ” అనునదియు, వీడుశబ్దము వర్ణ్శవ్యత్యయ 
మును బొంది * జే' అను రూపమును బొందినదియు, [హస్వములయినపుండు 

వానిమాందనున్నవర్షాములకు ద్వత్వము బహుళముగానగును. 
మూండు-_గురు= 5౯ ౨ సూంబె అంత్యవర్థ్ణ లోపము. మూ [ గురు. 

౯-౯ సూ-చే [హస్వము,. ముగురు. ఈ సూతముే మోది గకాఠమునకు 

ద్విత్వము ముగ్గురు. బహుళమగుటచే “ముగురు”. ఏడు _ పది (౫౧ న్యూత 
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మున డెబ్బది అని వర్గ వ్యత్యయమునకు ఉదాహరణ ముగా నిచ్చెను.) సమాసము 

౨౪ నూ చే వర్గ వ్యత్యయ సరణాదేశములు, డే బది. సమానము ౨౫ సూ.చే 

(హస్వము. "డెల్ బది. ఇట్లుండగా నీసూ[తముచే ద్విత్వము. డెబ్బది, బహుళ 

మనుటచే డెబ్బదిలో నిత్యము, ముగురు అనుచోలు వెకల్పికము అని తెలియ 
వలెను. 

ఈ సందర్భమున “మూడు, వి అను శబ్దముల క్రి కార్యము విధింప 

బడుచున్నటు కొందరు వ్యాఖ్యానముచేయుట [ఫామాదికమని తెలిసికొనవలెను. 

“ముగ్గురు అనునది ౯-౯ సూతమునను “డెబ్బది అనునది ౫౧ సూతము 

నను నుదాహరింప(బడుటచే ““నుక్తము”* అని [వాయంబదెను 

సూ. ఎనిమిది నివర్ణ కంబున కత్వ్యం బగు, ౧౦౧ 
6, ఉ_కము. 

““ఎనిమిది*అను శబ్దమునకు రు ర లు పరంబగునపుండు ఎనిమిది శబ్దము 

లోని నివర్ణ మునందలి “ఇ” కారమునకు “ఆత్వము”” వచ్చును. 

అత్వమునకు నిమిత్తమును సూతమున.: జెప్ప లేదు. కాని సందర్భమును 

బట్టి “*జృ కఠ లు పరమగునవులి డనిగహింపవ లెను. నిమిత్తమును "దేనిని సూత 

మున6 జప్పనందున నిర్నిమి త్రముగ నే “అత్వము" వచ్చునన్న చో సర్వత 

“అత్యము”' నిత్యముగావచ్చి “ఎనిమిది” అను నమహ్యదూపముగూడ లేకపో 
వలసి వచ్చును. కావున రుర లు పరంబగునవుండని నిమిత్తము నూపొంప 

వలయును. నివర్జంబున కత్వము విధించుటయు సరికాదు. నివర్ణములోని 

యికారమునకుమాతమే ““అకారాదేకశము'' వచ్చును. ని” అను నంతకును 

నత్వమువచ్చునని తలంచినచో ననిష్టరూపము రావలసివచ్చును. కాన సూత 

మున ““నివర్ణంబునకు'”' అనుటకుబదులు “నివర్ణంబు నికారమునకుో అని 

యుండవలయును. 

ఉదాహరణము వెనుక (౯౨ సూ.) జప్పుంబడెనని యర్థము, 

సూ, పది యిశత్వంబున కుత్వం బగు. ౧౦.౨ 

డ. ఉఊ_కము. 

పది శబ్లములోని యికారమునకు “ఉకారముిఆచేశమగును. ఇదియును 

“రుద లు పరంబగునవుడేయని ఇరియవ౭ను 

ఉదాహారణము “పదుగురు” మున్నగునవి ౯౪ సూ|తమున( జూపబ'ె 

నని వివరణమున “*ఉక్తమ''నుటచే సూచితమ్మ, 
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పదిష.రు. ౯౩ చే ోండ్”” ఆగమము. పది 4 ౦డు. ఈ నూతముచే 

(౧౦౨) ఉత్వము. పదుం|డు. ఇ-కే మిగిలినరూపము లూహ్యములు. 

సూ. కొన్నియెడల నవకగు కానంబడియెడి. ౧౦౩ 

ఉ. క. విననేడగు వర్వము వే మే, లనంగా దోణాభి పేక మాదిగా 
నాం? 

గల యయ్యెనిమిది పర్యములను న, త్యనుపమమైం (దోణపర్వ మమరున్ 

సభలన్ .” న ఆది౧ అఆ.౪ళీ2, “క. అనుపమ బలులగు కర్తార్దున 

పీరుల కౌర్యమహిమ కోభిల్లంగా, నెవివిదియగు పర్వం బిది, యనం 

బరంగుం గర్జ పర్య మతిహృద్యంబై.” భార. ఆది. ఆ.రోగా. చ. పది 

యగు వేయి నిండుటయు. బం కిముఖుం౦డు మనంబునన్ ముదం,బొద 

వంగ నిర్వికారమున నున్న శిరంబును గోయజూచినన్ .”నిర్భ. ౩ ఆ.౬౭. 

(ఇట్టియెడల “అవి” యనియే యుండవచ్చును. అయినను (గ్రంధముల 

యందు. బాఠ మిట్లగపడుచున్నది 
““సంఖ్యకుం బూరణార్లంబునం _దవగాగమం బగు, నను బా॥వ్యాా॥ సూత 

ముచే వచ్చిన “అవి అనుదానికి అగు”. అని 'ఆదేశమగును. ఏడు .ఓ అవ | 

పర్వము == వడవపర్వము. ఇట ““వీడగుపర్వమ.'' అనియు: గాన్ని చోటు నుండు 

నని యీ సూూతముచే చె జప్పబడునున్నది. 

“*వీడగుపర్వము, ఎనిమిదియగుపర్వము. పదియగు వేయి" అనునవి పద్య 

ములం దుదాహరణభాగములు ఈ పగ్యనులం దుదాహరణాంశ ములు యతి[పా 

సాది స్టబములు కానందున “అవ, అగు” అనువానిలో 'నెట్టిరూపముతోనున్నను 

నుండవచ్చును. అయినను “అగు అను ఆకారముతో ననేక [గంథములందు. 

బారము కానవచ్చుటచే నిట్లు [(బాయంబ'డెనని వివరణమునం 'దెలుపంబడెను. 

పదిశీలింప ని సూత మనావశ్యకము. “అగు” అనునది తద్ధర్యార్థక 

కియాజన్య నిశేషణమనియు నద్దానికి “పర్వము అను ను త్తరపదము విశేష్య 

మనియు దలంచుట యుచితము. “ఏడుసంఖ్యగలది యగునట్లి పర్వము” అను 

నర్ధ మిచ్చట వివక్షితము. అట్టి యు”దేశ్యముతోడనే బాలవ్యాక ర్త యీ విషయ 

మును విధింపలేదు. 

సూ. మహద్విశేషణ సంఖ్యావాచకంబులకుం గొన్నియెడల నమహ 

త్కార్యంబు చూప బ్టెడి. ౧౦౪ 
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Gs AS; ఇందు జాలోవు కాలెేేయులను నసుకు లటునది 

చేలుందురు.” భార. ఆర.ళలి ఆ౮౧. “నీ జవవంగ్యుండగు ధగ 

తనయుని బంతి నిత్యంబు పసికి, వళైరంజులం గు _వాహ్మణు 

లతిపుణ్యు "లెనిమిది వేలు సక చపల, యతులు పది వేలు వారల 

కనుదినంబు, నన్నపానంబులందు సహాోయనగుదు.” భార. ఆరి 

అఆ౩౦౬. “వ. కనకభూపణాలం కృూపలయిన పవవానకులు నూబు 

వేలు.” భార. ఆరి ఆ.3౩౦౭. “సీ. వానాకరంబులో వటపష్మత 

శయనుతా నబ్బ్దనాభులు నూజునై పదులు.” కాశీ.౬ ఆ౧౩౧. 

స నమూండర్చుదమ్ములు సముద్వద్భ్భుూజాటొ ప విజయా రేయులు వీర 

భటులు.” జై.౫ ఆ.౧౭౪. *ఉ. వేడి వెలుంగలోలిం బదినేల సహ 

(సములున్న భంగి, నెవ్వాండు వెలుంగు నట్రిబుధవత్పలు డేగ నదృశ్య 

మూ ర్తియై.” భోజ ర ఆ.౩౫ిం. (కొన్నియెకల ననే పదివేనురు, 
నూజునేంబం, డు (లేక) నూటయేబం[డు అని యిష్టు మహ చ్చి యుక్త 

పంబులుం గలవని మెటుంగవలయును. కడపటి యుదడాహరణముల 

యందలి సంఖ్యావాచకములు తత్పమములు గాన వాని కట్టిరూప 

ములు మూడరక్కుడదముల సంఖ్యల వారు, పది"వే: సహా సముల సంఖ్యల 

వారు అసి యేర్పుడుచున్నవి.) 

మహత్తులను బోధించెడి శ బములకు విష ణములయిన సంఖ్యావాచ 

కములకు మహత్కార్యములే రావలనీయున్నను రాక యమహాణ్యార్యములు 
కొన్నిచోల్ల కలుగుచుండునని సూతార్దము. 

““అసురు లబువదివే లుందురు.'*'' అనుచోట “అసురులు "అను విశేష్యము 

మహద్వాచకమయినను విశేషణమగు సంఖ్యావాచకమయిన “పదివేలు” అను 
పదము పదివేగురు అను మహ(దూవపముగా నుండక అమహాదూపముగా 

నున్నది. జనవంద్యుడు ... (బాహ్ముణు లతిపుణ్యు అంప దిచేలు ... యతులు 

పదివేలు... అగుదు... ఇలదు గో (బాహ్ముణులు '' “*యకులు'*' అను విశేష్య 

ములు మహతడ్కాగ్యములతో నున్నను విశేషణ సంఖ్యావాచక మగు “పదివేలు” 

అనుపద మమవాధూపముగ నే యున్నది. ““కనభభూవ. ... పరిచారకులు నూజు 

చేలు'' ఇట “పరిచారకులు అను మి శేమ్యము మహ త్తయినను “వేలుు'' అను 
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విళశెష్యము మ నక మయివను కచేవణ సనంఖ్యావా చకము “నూటువెదు 
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క్ » దులు" అని యమహాతుగా నున్నది “నూలునేబండు” అవపిగాని *నూకు | 
యేంబండు'' అనిగాని యుండనగును “అయిదు పదులు” అనుచోట నమహ 

త్కార్యము వచ్చుటయొగాక సహాసముగా నుండక వ్య సముగా గూడ నీ 

పదములున్నవి నామాన్య్యయిగా “అయిపు 2 పడి = ఏబది” అని సమానముగా 

DEEP DD” BES వీకధిటుబు అను 

విఎష్యవము మహచ్వాచకమియిోను  అరక్చుదములు” అను విశేషణ మమహ 

ఆతా్మర్యమును బొందియున్నది (అవ్చట నమహాతా్మర్యము మువర్లకము 

మోది యుదాహరణములల్ేో గల “వేలు, పదులు” అనుపచము లాచ్చికనులు, 

కనుక వారికి మహవర్హములయందు వేర్వేరు రూపములుండును. ఇందలి 

యర్చుదశబ్ద మాచ్చికశ బ్రముకాదు. ఇది తత్సమశ బ్బము. దీని కమహదర్దమున 

““అర్భుద** మని యుండును మహాదర్లమున( దచ్చబ్ల మను[పయు క్రమయి 

“అర్బుదముల సంఖ్యల వారు.” (అనగా అర్బుదములు అను స౭ఖ్యగలవారు 

అని యర్థము.) అనియుండును. వేడ వెలుంగులోలి పదివేల సహ్మస్రములు,..! 

ఇందు వేడి వెలుంగులు (సూర్యులు అనుపదము విశేష్యము. మహద్వాచకము, 

ఈళప్పు ద్రివ్రేల్ర సహసములు” అనునది సంఖ్యావాచకవిశేషణము అమహాత్యార్య 

శ టి 3 ఖ్ ణు 
నుషదును Ey te 

ముతో నున్నది ఇదియును “పదివేల సహ్మపముల సంఖ్యలవారు” అని మహ 

(దూపమున నుండును. 

బాల వ్యాకరణ మున *త్రీతిర్యగడ భీన్నంబులును వాని విశేషణంబులును 

వ హాత్తులనం బడును.” అని ఇప్పుట'దే నీ యుదాహారణ సంబ్యావాచకములును 

మనాతేసంబ్ద గలవగును. చింతామణియందును, ోతద్విశేషణంచాపి” అని 
వ.వాద్విశేషణములకును వుహత్సంజ్ర చెప్పంఒడెను, అందుచే నీ సంభ్యావాచక 

వి శేషణములకును మహాణత్యార్యములు ప్రొప్తించుచుండగా నమహత్య్మార్య 

ములు (పయోగములలో కానవచ్చుటచే నీ సూతమున విధింపబడెను. 

ఈ సూతమున నమహాత్తార్యిములు విధింప6ంబడుట చే నాచ్చిక సంఖ్యా 

వాచకముల కమహ్మదూపములు [పామాశతికనులగుదున్నవి. తత్సమకశబ్దము 

లయిన “సహస, అర్చుద శబ్దములు మాత్రము మహాద్యాచకములయిశ 

ఖుంలింగములు కానందున డుజ్జు |పౌ ప్లింప లేదు. వీనికి చేరిన మువర్ణక 
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మమవహాత్తార్య ముకాదు, అయ్యది యదంతనపుంసక శబ్లమగుటచే వచ్చినదిగాని 

అమహ త్తయినందున రాలేదు. వీనికి మహశ్రార్యము రానందున నివి సూత్రమున 

కుధాహరణ ములు కా'జాలవు. అందుచే సూతమున “అమహణ్యార్యము చూప 

శ్రుడి” అనుటకు బదులు “మహత్రార్యంబు చూపట్లధు'' అనుట బాగు “సహవాస, 

అర్చుది శబ్బములకు మహత్కార్యమగు డుజ్జు రాకుండుటచే నుదాహరణము 

సరిపడును. తత్సమ సంఖ్యావాచక శబ్రములు తెనుగున మహాడ్యోధకములయి 

[పయోగింప(బడవు. ఇయ్య వి భవచ్చణాదులవంటివి. ఇవి సమాసగతములగు 

చునే “శత సంఖ్యాకులు మున్నగుదీతిని [బయోగింపంబడును అమహత్తులయి 

నచో గోవులు సహ[సములు మున్నగురితిని కొన్నిపదములు మాతము (పయో 

గింపంబడును. అమహత్తులయినను నన్నియు6 [ఒయోగింపంఒడదవు. “ఆవులు 

పంచదశి” ఇత్యాదిదీతిని వాడంబడవుగదడా! కావున సహాసాది శబ్రములకు మహ 

(దూపము చూపట్టదు అన్నచో మహదూపము కానరానందున “దోష ము లేదు, 

డుజ్జు రాలేదుగనుక మహ దూపము చూపట్టకుండుట కు దాహరణమునునగును. 

పొఢ వ్యాక ర్ర “అర్ఫ్బుదము, సహసము” అను శబ్దములు మహద్వ్యాచ 

కములయినచో “అర్భుదముల సంఖ్యలవారు, సహ్మసముల సంఖ్యలవారు” 

అనురితినే యుండునని చెప్పెను. అనగా మహదర్థమున వీనికి ప్రత్యేక (ప్రయో 
గము లేదనియు యాశయము. 

లేదా 

మువర్గక మును నమహాదదంతములకు వచ్చు వర్ణకము కావున నమహ 

త్కార్యమని తలంపవలయును. అట్టయినచో నుదాహరణములు సరివడును. 

ఈ కార్యమనిత్యమగుటచే మహాదూపములు నుండును. తత్సమ శబ్ద 

ములకు మా[తము మహ[దూపముండదు. కావున సంఖ్యాపదముతోసమసించి 

మహాద్యోధక మగును - ఆ విషయ ము వివరణ రూపమున చివర చెప్పబడెను. 

సూ, జొపవిభ ర్తి కాంతంబులగు చెయి నేయి టోనగు శద్దఐబుల 

యాద్యచ్చునకు (హస్వంబును, మీంది హల్లునకు ద్విత్వంబును 

(పథ మైకవచనంబునందు వై కల్పికంబుగ ట్ | ౧౦౫ 

య్, వేయి, చెయి, చేయ్యి, నేయి, నెయ్యి నెయ్యి ము. 

ఇతర స్థలంబులయందు ఎం ఈ చేతితోన్, చేతికిన్, చేతితోన్, చేరి 

కిన్ ము, 



శబ్బపరిచ్చేదము 161 
లు 

“ఇ టి, తి” అను వర్గములు జావవిభ క్రికములు. ఇవి అంతముశం గల 

శబ్రములు జాప విభ క్రికాంతములు. “డయి నేయి” అనువానికి చేతికి నేతికి 

మున్న గుచోట తివర్గకము కానవచ్చుటచే నిట్లివి కొప విభ క్షికాంతములు. ఈ 

శ బములు (వధమెకవచన [పత్యయముతో. గూడునవుండు వీని మొదడటియచ్చు 

(అనగా ఆచ్చులలో మొదటిది కావలయును. పదమునకు మొవట హలున్నను 

దానిమి(దనుండు అచ్చు మొదటి అచ్చే యగును.) [(హస్వము వికల్పముగా 

నగును. ఈ (హనస్వము వచ్చినప్పుడు తరువాతి హల్లునకు వికల్పముగా 
ద్విత్వమును వచ్చును, 

“చేయి” ఇది _పధథ'మెకవచనాంతము [పహాన్వమురాగా చెయి 'ఆగును 

ఇట్టి [హాస్వరూపమునందు ద్విత్వము వచ్చినచో చెయ్యి అగును. [(హాన్వద్వి 

త్వములు రెండును రానిచో ోచేయి” అనియే యుండును ఇక్షు “నెయ్యి, 
నెయి, నేయి” అనునవి యగును ఈ కార్యంబులు ప9థమెకవచనాంతములగు 

నపుండే వచ్చునుగాని యితర విభ క్రిపిత్యయము లంతమున నున్న స్టలము 

లలో రావు, “నేతులు, చేతులు". ఇత్యాదులు చూడ (డగును, 

ఈ సూతమున ద్విత్వమును మాతము విధించుట యుచితము హన్వము 

“'ద్విరు క్ర క్రంబగు హల్లు పరంబగునపుడు. .|హాన్యంబఒగు'' నను సూ తముచేత'నే 

రావచ్చును ఇవిరెండును నొక్కసె"*రి వచ్చునవియును గావు అందుచే ద్విత్వ 

మును మాతము విధించినంజాలును కాని ద్విత్వము వచ్చినపిమ్మళట నిత్యముగా 

మొదటి దీర్దమునకు [హన్వమువచ్చి “చెయ్యి” అగును. ద్విత్వము రానిచో 
“చేయి అని యుండును. “చెయి అను రూపము సిద్దింపదు. అయినను “ఓ 

యారాదులందలి దీర్గ ంబునకు [హన్వంబు, విభాషనగు?” (బాల. (పకి, 12న్ఫూ 

నను సూ తముచే నోయారాదులలో “చేయి” అను పదమును జేర్చుకోని 
[(పాస్వమును జేసిన “చెయి” అనునదియు సిద్దించును. లేదా “చెయ్యి ”అను 

పదమునక్క టాదులలో. జేర్చుకొనినను “*“చెయిిఅను రూపము నిద్రించును. 

ఓయారాదులలో చేర్చుటయయుచితము. కావున నీ సూత్రము విడువవచ్చును. 
కుమార 'దేవపండితీయమున బాలవ్యాకరణమునందలి “'ద్విరు క్రంబగు .., 

(హస్వంబగు”నను సూతముచేతనే (హన్వము వచ్చునని [(వాయుట నరియే 

[కాని ఆ (హస్వము నిత్యమగుటచే చెయ్యి, చేయి అని మాాతమగును. చెయి" 

అగుటకు ఇందలి (పాన్వనిధాన మావశ్యక మే], ఆ (హన్వవిధానము సమ స్తపడ 
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విషయిక మగుటచే నిటిచాట దానికి. [బ్రవృత్తి యుండరాదని తలంపరాదు, 

ఆ సూతము సమాసమా|తఏష. యికము కాదు వ [హస్వరూపంబులు 

చూవుట-కె [పసంగవళమున సమాస |పకరణ మున = డ నేకాని వేరుకాదు. 

కనుకనే బాలవ్యాకరణనున “నూమేలా "ది బములందు ద్విత్వమును 

మాతము విధించెను. ఉయ్యేల అను చోట [హాస్వము [ ాతముచేతనే రావల 

యును---అప్పకవి చెప్పినరీతి నిదియు సమ సపదిమే య యాన్నను సాగణమునం 

డలి కోపు, తేను, పూవు మున్నగునవి సమాసములు కావనుట సర్వసమ్మత మే 

గదా ! అందుచే |హస్వవిధానము నమాసమాతవిషయకమని తలంపరాదు 

తృతీయాం తాదుల క్రీ కార్యములు వ ర్రింపవనుటకు ““చ్రే వ్రితోన్ , చేతికిన్ '* 

ఇత్యాదు లుచాహరించెను 

ప 
౧09? + ఊరు చోటు మెన్వామలు న్లు న్తుగ్నెిప ఏయంబుయలు ౧౦౬౫ 

ఊరులోనగు వానికి దృతీఇపయం దత్వము సంపా_వ్పింపగు 

గాన “కొప విభకి క నామ్నామతం స్యా త్స్ప_ప్తమోా తృతీయా నే”. 

అను సూ తమున క్ వ హం న గాక “ర 

నేతివిభక్తానునోలుక్స్యాత్ "అను సూతమునకు విషయంబులగు 

చున్నవని యెజుంగనలయును, 

“ఊరు, చోటు, మేను" మున్నగు శబములు “aD సాల పమువచ్చు, 

శబ్దములు అనగా “ని'అను స ప్తమోొ ప్రత్యయము పరమగునపుడు “ఊరు 

నన్” అని యుండగా “ఉన్” (రేఫమిది యుకాగము నకారముతోగూడి 
లోపించి *“ఊరన్ ''అని యగును. 

అభయ కత లో 

చిండామణియందు “*జొవవివ కికనామ్నూి మిణ్యాది సూ [తముచే 
“గొడ్డలి” మున్నగు “ఇవర్ణాంత న్ శబ్రములకు న సప్రమోా తృతీ, మయావిభక్తుల నైన 

మన “'అత్సము' విధింపంబడెను. కాగా గి గొడ్డలి 1. అన్ జజ లీ వర్ణము. 

గొడ్డటి అన్ == గొడ్డంటన్ అని యగును. ఊరు మున్నగు 'ఉకారాంత'శబ్ద 
ములకు “'నిఅను విభ క్త కి పరమగునపుడు “ఉన్” అనుభాగికి లోవము వచ్చు 

నిని “క్రేపాంచిదుదంతానా మిత్యాది సూ[తమునంజెప్పెను. గోరు నన్ ఉన్ 
భోపము''గోరన్ ''అని యగును, ఇట్లు చింణామణిలో రెండు సూ్యతములజే 

నిధింప(ఒడిన కార్యములను బాలవ్యోకర్త ““కౌపవిభక్షికముల ,,, బహుళంబుగా 
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నగుోనను నొక్క సూతముచే సం[గహించెను. ““నొడ్డటన్ *" అన్న క్రై డడ్హ్య గన్ * 

అనునదియు నత్వముచేతనే సిద్దింపం జే సెను. 

అట్లు రెండును *అెత్వమున "కే విషయములన్నచో కెండింటికిని (ద్వివిధ 

శబ్దములకున్సు తృతీయా స పమో విబక్తుల రెండిటి యర్షమును నుండవలసి 

వచ్చును. కాని ప్రయోగములందు ఊరన్, చోటన్, మేనన్ ఇత్యాదులకు 

తృతీయార్షము కానరాదు. అందుచే దీని నత్వమువచ్చు శ బములలోం జేర్నారా 

దనియు. లిపికి “ఉ'”*న్లోపము వచ్చుఓయే యుచితమనియు ““ఉన్లోప*'స్టలము 

సప్రమ్యర్హమును మా్యతమే బోధించుననియు జౌఢ వ్యాక ర్ర వివరించెను. 

“'“ఊరన్ , చోటన్'” మున్నగు పదములకు. దృతీయార్షము లేదనుట 

పయోగములవలననే నిర్ణయింపనలయును అట్లు తృతీయోర్లము లేకున్నను 

బహుళపద్యగహణ సామర్హ్యముచే నిట్లి విశేషములు సిద్దించునని కుమార దేవ 
పండితీయము' తలంచుట బాగుగనే యున్నది బహుళపదము వలన సిద్రించు 

విశేషార్షమ.ల సా సందర్భమున బాలవ్యాకర్త వివరింపకుండుటచే సందర్భాను 

సారముగ( బాఠకులు తెలిసికొనవలయుననియే తాత్పర్యము. “తృతీయా సప్త 

ములకు” అను సూత నిగ్టేశపకారము తృతీయకు “గోరన్, గొడ్డటన్ 

అనియు, న ప్తమికి “కరన్, ఇంటన్' అనియు భిన్న పదముల నుదాహరిం'చెను. 

(పతి శబ్దమునకును రెండు విభక్తుల యర్షమును స్వుపసిద్దముగా నున్నచో 
నొక్కాక పదమునకు రెం జేసి యర్హములను “గేోరను గీజెను'' “గోరన్ ఎబుపు 

గలదు'” అనురీతి నుదాహరణముల నిచ్చియుండును. అటియక తఅచుగ వాడ 

బడు నర్గమును బట్టియే తృతీయాద్యంతములుగా నాయా పదముల నుదాహ 

రించెను. బహుళ పదమును నిరర్ణక ముగా సూతకారు(డు వికల్ప మగునర్గమునం 

గ్రుయోగించియుండడుగదా ! బహుళ పదార్లము సం[గహించి “యో స్తలము 

నందు మ్మాతయే యా యర్షము నిద్రించుట [పయోజనమ''ని యాతడు వివరింప 

లేదు అంతియగాని యెల్ల చోట్ల "రెండు విభక్తుల యర్డము నుండునని యాతడు 

తలంచె ననరాదు. ఈ సందర్భమున ఊరన్, ఇంటన్ అనునవి తృతీయకు 

మా[తమే యుదాహరించుట గమనింపందగినది. 

మతజియొక విషయము. ఊర నిణ్యాదులునుగ్విషయము లేయయినను 

““న*'అను విభక్తి పరముగానున్నష్పుడుగదా “యున్ 'లోపింపవలయును. “ని 

అనునది తృతీయార్లమునను వచ్చెడి విభ క్తియే. కావున “ఉిన్లుగ్విపయము 

లయినను తృతీయార్హ మేల రాదని [పొఢవ్యాక ర్త తలంచెనో తెలియరాకు FU 



164 పైఢవ్యాకరణము 

జానే కారక ౧౭ సూ॥చే నవర్గకము 'తృతీయార్లమున నుండునని తలం'ెను 

గదా! తృతీఢార్లము రాడనుటకు “ఉన్లుగ్విషయంబులనినం జాలదు. మజియు 

నవర్గక పరత్వమున నే గాని “ఉన్”! లోపము రాదు. సవర్గక 'మేకవచన |పత్య 

కు గదా ! అట్లయిన “పెక్కు చోటులన్ '' మున్నగు బహువచనాంత| పయో 

గము తసాహకత. En ఢ వ్యాక ర్ర ర యాశయముగానోపును. వేదా స_ప్తమ్యర్థక 

ద్వితీయ యనవలసియుండును 

అత్వ ముభయ వచనములయందును వచ్చును. ఉనోపము మాత "మేక 

వచనంబుననే విధింవంబడెను. అందుచే బహువచనంబు పగంబగునపు(డును 

వచ్చు నేని యత్వమునకు విషయము లనుట సరిపడదు. 
సూరి స్మదుతం బత శబ్దంబు ఆన తమ సపూర్వకంబు సయ మర్థ 

కంబు. ౧౦౭ 

ఉ, తనయంత్క, తనంత, తముయంత, తమంత “చ. వనిత 

దనంతం డా వలచి వచ్చిన జుల్క-నగాటె యేు3కిన్ !” స్యా ౨౪ ౬౬ మొ, 

స్మదుతంబు = (ధుతముతో. గూడినది. తన తమ పూర్వకంబు == “తన, 

తమ" అను ఇాశబ్లరూపములు పూర్వమున గల. ““అంతన్ '” అను శబ్దము 

తన తమ శబ్రములతో(గూడి స్వయముగా ననునర్షము నిచ్చును. ఈ పద మన్య 

యించు [కియయొక్క కర్త యేకవచనాంత-మెనచో “తన పూర్వకముగను"' 

బహువచనాంతమయినచో ““తమ సూర్వకముగను'” నీ య౧ంతశప ముండు 

ననియు నెజుంగవలయును 

ఉదాహరణములకు చివర [ద్రుతముచేర్చి 1పయోగము 'చేయవలయునని 

[గహింపవలయును. ఈ యంత శబ్దము పరమగునవుండు సంధియు వెకల్చిక మ 

గును. ఇవి ప త్యేకపదము లేయగుట జేసి యవపడాంత స్వరసఎధి రావలసినపని 

లేదు. 

తమయంతన్, తమంతన్, తమ పూర్వకాంతశబ్లములు. సంధ్యభావ, 
సంధి స్టలములు. తనయంతన్, తనంతన్ తన పూర్వకాంతశబ్దములు. సంధ్య 

భావ, సంధి స్థలములు. 

వనిత దనంత(దా... యేరికిన్ | తనంతన్ అనుటకు. [బయోగముచూప( 

బడెను. *వురుషుండు కోరకణయే స్వయముగా వచ్చిన వనితి యని యిచ్చట 

నర్థము. 



ఆ లో త నూ. షస్ట్థరం3క ఉదేత దుష దన్మ దాత నబ పూర్వకం. బులగు 
వశే ళో క స్త “ 

ఇ జ ప తన ఇ శి on శ అనాం అల్ సోది - అంట... ధనా పతమారత తదాది కరటు అవరారకార కాంతంటాతు. తటి 
(6 on) 

bed తర ల! త్తే శ శా ళ్ చుగ స్వ్పయిమర్షక: బులాగు ౧౦లా 
ది 

ఉ. వానికి వాడా, వీఐికి వీ ఇ, నీకు నీవె, నాకు వేసె, తనకు 

దాస వారికి వారె మొ తజచుగ ననుటచే తవుదాని తారుడారె 

ఇత్యాదులు (గావ్యాములు “సీ, పొరలెౌ త్తి ఘుననార తరువులం దను 

జాన తొరంగిన వచ్చక పురపురకజము”. స్వా. ౨ఆ. ౨౫% “తను చానా 

| కభలవెలయు. పర. ౧ఆ ము. 

షష్షీవిభ క్రి యం తమునం జేరిన “ఆ, యీ, నీ, నా, తా” గశబ్దంబులు. 

అనగా “వానికి, వీవికి, నీకు, నాకు, తనకు” మున్నగునవి. ఈ శబ్దములు పూర్వ 

మునంగల (పథమాంతములుగా కూ న స శబ్బంబులు అవ 

ధారణార్షక ములయిన “ఎ” మున్నగు ౩బ్రము ఒంతముల గలవి యగుచు “స్వయ 

ముగా” అను నర్భమును దిఅచుగా నిచ్చుచుండును 

అనగా దదడాది శ బములు విడిగా మొుగిాట షష్ట్యంతఉము, "రెండవది 

[పధమాంతము, మూడవది అవధాంణారకము, ను వరుస నున్నచో స్వయ 

ముగా అను నర్లము నిచ్చును. వాడికి + వాడు + ఎ== వానికి వాండె ఇచ్చుట 

“స్వయముగా”నను నరము వచ్చుచున్నది మిగిలి” వికే యూహ్యంబులు, 
తఅచుగా ని మూ(డువడనుల వరుసను నిటుండవల యుననుటచే 

నొకొ్మ,కచోతు నింకిెకిరీతి నీ ₹ బము లున్నను నిటి నుర్హము వచ్చుట విరుద్దము 

కాదని తెలియవలయును *తనుదాన, తారుచాశె'” మున్నగుచోటులందు 

పూర్వపదములు షష్ట్యంతములుగా లేకున్నను స్వయమర్షము నిచ్చుచున్నవి. 
పొరలె త్రి .. తనుదాన...రజము। తనుడాన వెలయు 1 ఇవి షష్ట్యంత 

పూర్యకములు కాన. దుకు6 గవి [వయోగములు తనుదానావూగ్గ...। అనుచోట 

నంతమున నవథా, ణార్జకమును లేదు 

సూ, కొన్నియడల షష్టంత త దాది శబ్రపూర్వుకంబులు గాక యు 

నని స్వయమర్హకంబులగు. ౧౦౯ 

ఉ. వాంబే వచ్చెను - నాండు తనంత వచ్చె ననుట. ఇత్యాదు 

లఅజుంగునది, 



అవణారణావకాంతంబులగు తదాది శబ్దములు అనగా “వాడే, నీవే 
మున్నగునవి వవ్ష్యుంత తడాది పదములు పూర్వమున లేకున్నను అనగా వానికి, 
అ. మున్నగునవి లేకున్నను స్యయమగా నను నర్థము నిచ్చును ఉ॥ ఎవాండే 
వచ్చాను 

సూ. షస్ట్యంత తదేత ద్యుష్మ దన్మ దాత్మ శబ్రపూర్వకం బంతట 
శబంబు వృష ఇర్ధకం బగు. ౧౧౦ tas స్] 

ఆ, వానియంతట నాం డున్న్నాండు.. మొ. 

పష్ష్యంతములగు *ఆ, ఈ, నీ, నా, తా శబ్దములు పూర్వమునంగల 
'“అంతలు' గ బ్రము “వేరుగా''అను నర్ణమునిచ్చును ఉదా॥ వానియంతట, 

6తట్క నీయంతట, నాయంతట, తనయంతట మున్నగునవి ౧౦౮సూ॥న 
జెప్పబడిన షష్ట్యంతములు వ్య సముగానుండును. ఇందు షష్ట్యంతములు అంతట 
శబముతో సనమాఫమును జెదియుండును ఉ॥ వానియంతట వాం డున్నాడు 
అనగా వాడు వేరుగా నున్నాడని యక్షము. 

నూ. ఆనరార్థంబున ద్విరు క్తి యగు. ౧౧౧ 
ట్, క్ష కృప, హరి హరి. ము. 

శబ్దములు కొన్ని చోట రెండేసిసార్లు పలుకఒబడుచుండును. అటు రెండు 
సార్లు పలుకుట యేయ సందర్భములలో సంభవించునో నాలుగు సూూతముల 
లో జప్పుచున్నా:డు. 

ఆదరము. అనగా (పీతి గమ్యమానమగునవుండు శబ్లములకు ద్విరు క్తి 
వచ్చును. Gi కష్ణ కృష, హరి హరి, ఇచ్చట ఆవవముతో తలంచు (పీత్యతి 
శయమును సూచించునట్లు ద్విరు క్రి వచ్చెను. 
సూ, ఆత్యంతార్థంబునందు నగు, . ౧౧౨౨ 

ఆ. బెరార, కటకటా ము. కనికన్సి వినివిని మొ. “తద్దుణాఘ 
ముల్, వినివిని” కళా. ఇ౨ఆ. ౦౫౯ ము. 

“అత్యంతము అనునర్దము తోచునవుండును ద్విరు క్రివచ్చును. “జారి 
అను పదము ద్విరు క్రమయి ““జాకారి'అని యయ్య్యెను. ఈ పదము ఆశ్చర్యమును 
సూచించును. రెండుసార్లు పలుకబడినందున మిక్కిలి యాశ్చర్యమును సూచిం 
చును. కట కటాయనున డత్యంతదుఃఖనును చెలువును. ఇమే కోనికని == అధిక 
ముగా జూచి. 
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యి 

“తర్హుణాఘముల్ వినివిని* జబాలసొరువిని యని యిచ్చుటను నత్యంతా 

రమే తోచును 
ళు 

సూ. కొన్నియెశలం దర తానా దరార్టంబుల ఈం నము నగు. “తగ 

కొన్ని చోట్ల దొండర సూచితమగునపుండును, కొన్నిచోల్లు నణాడతమును 

సూచించునపుండును ద్విరు కి యగును. 

ఈ రెండర్లములలో నే యర్లమునచనైనను ద్విరుక్తి వచ్చును రెం డర్షములును 

పరం ద్విరు క్తి వచ్చునని వేరుగా విధంపనక్కర తేదుగదా ! 

లెమ్ము అనుదానికి ద్విరు క్రివచ్చి : లేలెమ్ము'' అయినది. ఇట తొందర గమ్య 

మానమగును. పొమ్ము అనుడానికి ద్విరు క్రివచ్చి “పోపాము''అని యయినది. 

ఇచట ననాదరము తోచుచున్నది. సందర్భానుగుణముగా రెండర్దములును గూడ 

రావచ్చును. సంధి ౨౩ నూ. చూడ(దగును, 

సూ. కొన్ని శబ్లంబు అర విశేషంబున ద్విరు క్రంబులయి యదంతఎ 
జ్ థి o జూ 

బులు నగు. రా౧౪ 

ఆ. ఒండొండ, తరతరమ. (ఇట నర్థవిశేవము కమముగా 

ననుట.) 

వెనుక (జెప్పిన యర్గములం దేకాక మతీకొన్ని యర్దములందును ద్విరు కి 

వచ్చును. అట్టిచో నంతమున ““అి'కారము చేరును. “జండు” అను శబ్దము 

ద్విరు క్రిచెంది “ఒండొొండు”అని కావలసియున్నది. కాని యంతమున “'ని' 

కాగముచేరి '“ఒండొండ'అని యయ్యెను. ఇరు “తరి'అను శబ్దము ద్విరు_క్తిం 

జెంది *తరతర''అనియయి మువర్ణకము'చేరి “తరతరము'అని కాయగా నీ సూత 

ముచే *“నికారము వచ్చీ “తరతరమి' అని యరయ్యను ఏకశ బార్థక మగు 

““నాొండు' 'శబ్దము ద్విరు క్తమగునపుడు ““కమముగా''నను విశేషార్హము నిచ్చు 

చున్నది. ఇ'క్లై తరము అనుశబ్బము వంశ మునందలి యొక వురుషుని స్థితిని బోధిం 

చును, అట్టిది ద్విరుక్తమయి క్రమముగా నను నర్థము నిచ్చుచున్నది. 

సంస్కృతమున “(వతి'"”అను నవ్యయముయొక్క యర్ధ మిచ్చటవచ్చును. 

(పతి పుడుషునియం దు, (పతి (గామమునందు మున్నగురీతి నిచ్చట నర్గమునిచ్చు 

చున్నది, 



భళ్న 
య క i br లో . తో శ 

నూ. నాదమునసదంబు లారాాద్యడసరకంబులయు వ*'3౩౦క వూంజక 
ఓ డణు అ ఓ 

[మలా కవే ue, శభ. 
మంట 

ఉ అ. నన్ను నేకాక నసమవేశుం నాడియం వ్ యిటిపనికిం 
@ రా లు 

బనువష. భారి. ఆరి ఆ, 5౬. అప మయ్య. ఉ. హారి. ౬ఆ ౧౪౦ మెొ, 
లా డై 

అర్య్యాద్యజపరకంబులం = అయ్యా మున్నగు నరములు వచవమందుగలవి. 

వ్యతిరేక = ; పతికూూలదముగునవఎమును వరం జక అల చం నటుని హోరి పశ్నార wu వ ఆ వ 
జ న 

నామపదము లంతమున ““నయ్య”' మున్నగుశబ్లములతో(గూడి పళ్నా 

దము నిచ్చుచుండును. అట్టి [పశ్నమున వ్యతి రేకార్షము వ్యంగ్యమగుచుండుసు. 
యల ఏ 

ఉ॥ *నన్ను ... పొడియయ్య.. "ఇటరిబాడిియను నామపదము “అయ్యి 
యను నార్యార్లకి శబ్దముతో (గూడి ధర్మమా ! అను |పశ్నమును బోధించు 

చున్నది. “నన్నిట్టిపనికి (6 ఒబంపుట ధర్భిముకాదు” అను వ్యతి రేకార్థము వ్యంగ్య 

మగుచున్నది ఇక్షు “అర్హ మయ్య” యనుచోట “నర్హముకాదు అను నరము 
వచ్చుచున్నది. ఇట నాదిపదముచే అమ్మ, ఆ, ఏ, మున్నగువానిని (గ్రహింప 

వలయును పాడియమ్మ ! పాడియా ! పొడియే! యిత్యాదులు నిట్టి యర్థము 

నిచ్చును. 

సిబ్రసా మర్యమును బటి యాయా యర్హ్లములు వచ్చుచుండును. ఇట్టియర్ధ 

విశేషములను జెప్పుటకారంభించినచో నంతముండదు. అట్లి విశేషము లర్జసం 

బంధులగుటచే శబ్లకా “శ్రసూ[తములలో, డెస్పనక్కజ లేదు ఇ-కే సంస్కృతము 

నను గాకుధ్వని నిస్టంములయం దును వ్యతి రేకాగ్గము వ్యంగ్యమగుచుండును. కాని 

షాణినీయులు ఈ యర్లమును విధింప లేదు. అకు యిచ్చటను ని విషయమును 

జఇప్పనక్కలఅ లేదు, 

ఈ యయ్యాదులు (ప ల్యేకపదములు. ఇవి యనేకవిధములగు నర్తముల 

సొాయా సందర్భములను బట్టి యిచ్చుచుండును. ఈ యయ్యాదులు షె; పద 

ములమి*(దను |గియాపడములమో (దన గూడ. జేరుచుండును. బొలవ్యాక్షరర్త 

మధ్యమవురుష కారం డు "జ్జులమోా:ద వీని ప్రయోగము: జెప్పెను, (చూ, 



న లే స్క లూ ణో జొ ల 
గో లే షు ఖో కా క్క శ బాల [కయ. ౩౩ సూ.) బూ తాూాాం రపు ము కటు ము నమా అపు ఉడి 

ల్ో తు on 

వ క రహా ల సా వ్ ఉమ్రా వా ఉరీ వే వాకా సు * ఇ భాద ఆ్రయిలమో Co’ [బయోగములంజా గ దుం అన్నా FV" గ్ సక్ re సే టి. గారు 

[పయు క్రములగుటయు సంధి ౧ సూూతమునం జూడందగును. అట వ్యత రకా 

(లాగమాంతమనుట మా మూడి రక దూనార్తనుక హా ౨చునదె.) 

ఈ. (౧) సముచ్చయమునందు నామపదములకు---అన్నయుం 

దమ్ముండును, సతియుం బకియును, వాండును పీండును, చిన్నెయును 

వన్నెయునుు నన్నును నిన్నును తనచేతను మనచేతను. భూరిడతీణ 
మహో' కతువులయు. మొ. అవ్య్వయములకుచెప్పకయుం జూాపకయు, 

వసియు _వెసియు, మొ. 

(౨) అర్థ విశేషమందు నామపదములకు-చ. పెింసున జము 

డగ్ని సూనుండును బోలండు నిన్నని విందు వింటి నేర్పున చార. ఆది, 

౫ ఆ. ౨౨౨. శా. బానసమునం దిచ్చోటనేశాదు న న్నేవీటన్ మగు 

లంగ నెన్వండును లేయడేధథంగులం జూచినన్. భార. విశా. ౧ ఆ, 

౨౧౮. క. తన పూర్వతపఃస్ఞానంబని యనురాగమున బదరినంతయు¢ 

జూడన్ నునమునం దలపోసి యొకండును మ ధ్వేనాత్రమునం గనుం 

గుతుకమునన్ . వ. అచ్చోట వసీయింవరంాని. హరి. ఉ “ఆ. ౧౫౮. 

క. ధీరమతు లిట్లు చేసినవా న్యం గలరె. భార. ఆది. ౭ఆ ౨౪౭. 

22 
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చ ఎంవయాం వవ చళుళ్యమన్నను కు, సార. ఆది ౧ఆ ౫ చ, 

అనుస బిన్నునవ్రు SN TE. సా వై 5 ఆ. ౫*%౨, క, వెయి 

గల విలాస విభ మలమ్స్ముల్ ది క్కు-ట యు క యొజ్బవె నెక్కొ-న. 

స్వా. ఈ ఆ, ౬గా. మొ. 

అవ్షయమాలకునీ. అమృ'తాశనంబు సేయకయును చేవనాక 

జరామంలి(౦బు నంచుటయును. భావ, ఆది. ౨ ఆ, ౧౦౭. క... 

ధక నెటు  జంపగంజూలక రోవమువెంపునం గారాగ్భహా 

2 అఆ ౬౨. క. వాటువడి మూూర్చృ 

కషి ఆ, హారి, ర ఆ. ౨౨౫. మొ. 

నుల. భాం, అది. ౫ ఆ ౨౫౮. చేయి పగలు నిదయు నెప్పుం డెను 

గక. భార. ఆర. ౧ఆ. ౨౬. ఇ్రవీర్ణరుల క్షు నభీష్ట మిడియు మొదలు 

గాన్. భార. ఆది ౮ ఆ, ౫౯, చ. భాసిలు: దత్పురికోట మిక్కి-లిన్ 

మహిమను. కళా. ౧ ఆ. రావె. గీ, మున్ను ముచ్చిచ్చును విరాళి 

గొన్నచోటు. సాం ౨ ఆ ౫౯ విపంచి నిన్నమొదలున్ నీ వంటమిం 

జేసి. స్వా ౩ ఆ. ౫౭. ఇమి ్ రహైకౌహోర్యమునం జరింతు వెపుడున్ , 

స్వా ౨ ఆ. ౮౫. ఇట్లు అంతయు, పెద్దయు. తెద్దయు, మొ. 

అన్యయములక--- ఆధారములేకను (లేకను = లేకోయును) 

భార, అది.౨ ఆ ౧ర౨. ఊజ కకం దిగిచి. (హోటడకన్ =కాఅడకయును 

భార. ఆది.ళ. అ. ౧౫”. ఎ, గీ. అనిలుండను దూత వోయి తోడ్కొ- 

నియుం బెచ్చె భార. అది. ౩ ఆ. ౧౫౬. సీ. కములాప్పుం డుదయిం 

పకయుమున్న ఒ టుకున మునాగు సంగమళక్థము నకు నగి. పాండు. ౫ఆ. 

౨౮౬. క. ఏనొశటి వీన్నపించెద ఊానవకులము నన పెద్దతడన్రున నుం 

డిం బూని వివవంపంగలవసి. ఆ. పారి ఆ, ౨౫౯౩. ము. 

తజచుగ నమటచే ను శబ్దము కొన్నిటి కొకప్పుడు వచ్చును. 

ఒకొప్సుకు రా దని య్యాము (గహేంపవలె వ. దిని కుదాహరణములు 
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పొదపూరణమునందలివి. విభాష నమటచే ను శబము కొన్నియెడల 

యువళ్శ పూర్వక ముగా నే నచ్చునవియు, కొన్నియెడల యువర్ణ పూర్వక 

మయ్యువ, గాకయు వచ్చుననియు నర్థము పర గహీంపవలయును. 

యువర్శ్శపూర్వకముగనే వచ్చుటకు---ఉ. అనుటయు మొ. 

యువర్షిపూ ర్భక మయ్యును గాకయు వచ్చుటకు. ఉ. సీ, ఎంతయు 

సంయమవంతుంను సహాటేవుం డధ్యాత్మవిద్వ నా నాధ్య్యు. జంత నన 

ఘుండు థౌమ్యుండు. బార. సభా. ౨ ఆ. ౨౮౨. స! తమి 

కొలను (బవేశించు తలికుంబోండ్త విలననము లఅెంతనెండయు. వింత 

లయ్య. కళా ౬ ఆ ౨౨౮. రగడ. చేటువకియిస జూలుచే గలుగు 

మేలెంత. స్యా. 3 ఆ ౮౪. క ఒకగ్ళృ ధ మెంతం | వఏియమున నొక 

చర్మము గజుచికొనుచు నుకుపణమున రా. భోజ ౮ ఆ. ౨౩. తే. 

అమకులెల్ల వు జల్లిరి సుమము లెంత. అధ్యా చాల కాం, ౧౦౨. 

నీ. నిడుపునం దూర్పువు బడమునై శెండుకడల నంభోనిధిం గదిసి 

యుండు. భార. భీష్టు. ౧ఆ ౨౧. లేంజిసరుం గొమ్మం జేవగాకుం 

డునే. (కొమ్మన్ =కొమ్ముయును) వసు. 3 ఆ. ౧౭౩. పురారిం జేర 

లేడు. (పురారిన్ =పురారియున) ఉ. హరి. ౬ ఆ. ౬౫. తప మిట్టిదిం 

గలదె? (ఇట్టిదిన్ =ఇట్లిదియున్చు నిర్వ. ౫ ఆ. ౨౨. సీ వేమిని వేగిర 

పడక. (వమిని=వమియును) హరి. పూ. ౮ ఆ. ౧౧౦. అలభీవమునాధు 

నకు నప్పటియుం |బణమిల్లి రుక్కాం. ౧ ఆ, 33. చ. వెజ్టిదీణె 

రోకలి దలంజుట్టుమన్న | కియగా నొక కొందజు చాల్తు రప్పటిన్ 

గలుపపధపవ_ర్తనమే. కళా. ౨ఆ. ౧౦౧. ఉ. ఓట యుకింతయే 

నియు సుయోధను చి_త్తమునందులేదు. భార. ఉద్యో. 3 ఆ. ౧౦౮. 

క, అమగంగ జూదంబుి నీకు నభిమతమేనిన్. భార. అర. ౨ ఆ. ౨౨౧, 

మటీం చెకుగుం గబ్బము లెన్ని యేనియును (మొదటిరూపము మతి 

యును [పభా. ౧ ఆ. ౬. ముక్తుండు వెండిన్ విపులం బొడమన్, 

(మొ. రూ. నెండియున్సు పాండు. 5 ఆ ౧౨౮. మొ, 
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ఢవ్యాకరణము 

“తు ఆను బుము సామములకును wo మ. 

ద బములు కళలగుచు నుకారాంతములు కానిచో 

న్ నొ నబము “యు అక ప యు సూ మునిః గలదె “ను క అను 

EE యువర్హ్లపూర్వకము కాక యునుండును. 

ఈ “యును” అనునది '“రాములయొక్ట'' 

శేషషషీసంముంయంద మొక లోవింపగా లాగమముతో( గూడి 

తకు బహువచణాంతన ఒములమా౮ంయను సను. చృయా 

““శేమషష్టియందు యొక్క లోవించినవుడు'' అనుట చే “రామునీయొక్క. ” 

మున్నగుచోట్ల యొక్క లోపింపగా మిగిలినది *ీరాముల'** అనియే ' యగును. 

అయినను మోయొక్క, మాయొక్క, తమయొక్క మున్నగు కొన్నిశబ్ల్దములభో 

యొక్క లోపించినవుడు ఆవి శేషషష్ష్యంతములయినను లాగమ మంతమున 

లేనివగుటచే వానిని దప్పించుట-కై “లాగమాంతి” అను పదము సూతమునం 
జేద్పంబడెను. ఇట్లనుటచే మాయొక్కయు, మాయొక్కయు నను నర్హమున 

మి*యు, మాయు, అను నిషరూసములు పుట్టవు. 

మో మాది పర్యుడాసా *ర్హము== విరా, మా, మున్నగు శబ్లములను దప్పిం 

చుకుకని యర్ధము. “అన్న, సతి, పతి, చిన్న, వన్నె,” స్ట. యనుచంతకళ 

అగుట చే యువర్ష్శ పూర్వక నువర్ణమువచ్చి అన్నయును, సతియును, పతియును, 

చిన్నెయును, వన్నెయును నని య.య్యొను తమ్ముండు, వాడు, వీండు, అను 

నవి యుదంతము లగుకచేతను నన్ను, నిన్ను, తనచేత, మనచేత, అనునవి 
కళలు కానందునను గేవల నుదర్శకముచేరి తమ్ముందును, నన్నును మున్నగురీతి 

నయ్యెను, ఇట నంతట సనముచ్చయాన్హముననే నువర్ణము వచ్చెను. అన్నయుం 

దమ్ముండును ననంగా నన్న యుం దమ్ముండ ను గూడ నని యర్హము అంతట నికే. 

సర్వనామములుకూడ నామవిశేషములే యగుటచే “నామ పదములకు” 

అని మోద సూచించినను సర్యృనామములకు:.గూడ నుదాహరణముల నిందు. 

జా పను, ఇను ముందును సగ్వనామములను నామపదముల యుడాహరణముల 

లోనే చేర్చును. 
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జ, 

హాదణము, 

అగ ఖల ట్ జ్యా చొ 

(చెన్పుకయును  జాపకయును అం యుండగా ,దుత మగవిందువుగా 
జజ wm 

= ఆం అల న టా = ల్ అ జ కు, న నాల మాయిగుచేం జప్ప్పుకయు. జావకయు న, యరయె్యనని వ 

ళ్ 

Mens మానుట నును తే ప అనుట, దమ్ము నునవి 

చేరెను. మిగిలినచోట “ను” చేరను జమదగ్ని సూనుండెనను, అంతటి గొప్పు 

వీరుడైనను నిన్ను. బోలండని యర్హము. ఇటి యర్షవి సషను నిచ్చట “ను 

శబ్దము బోధించును. “ఎంతయునుి” అనువోట నత్యధికముగా ననునది యర 

విశేషము. అనుటయును ఇట నానంతగ్య వ్గవిశేషము (చూ. క్రియ. 
౧-౫౨ సూ దక్కుటయును చనన దక్కుటచెతనని హే క్వర్ణము విశేషము. 

షములం చవ్యయముల కుచాహ"*"ణములు. 

చేయక, ఎట్లు, హోరు, ఇరి చకునకయు ములు “ఎటు అనునది శబ్ద. 2 

సూ, చే లువర్ణముచేరిన యవ్యయమనము పోయి, చేయక, అనునవి క్వార్లక వ్యతి 

రేకక్వార్షకములగు నవ్యయములు. “చయక' అనునది “ఉకంతముిి కానం 

దున “యును” చే చేరాను. “పోయి అనువడి యు“ంతము కానందున “యుమిి 

చరి పోయియును అని యుండవచ్చును కాని యువక్రపూర్తుకత్వము వెభాషి 

కము కనుక నయ్యది చేరక కేవల మవర్రకముచేరి “పోయిన్”' అని యయ్యెనుం 

చేయకయును -- చేయకపోయినను అని యర్దము. ఎట్లును -- ఎటయినను అని 

యర్లము. పోయిన్ _ మూర్భపోయినను దెలిసి అని విరోధ మిచట విశేషార్లము. 

పాదపూరణార్హమున నామ సర్వనామముల కుదాహరణములు. 

నిధ, మిక్కిలి, ముచ్చిచ్చు, మొదలు, జను నాల్లును సామ పదములు, 

అందు, ఇది, ఎపుడు, అనుకవి వి సర్వనామముణబు నిద = ఉదంత కము కానందున 

“యును” చేరెను. మిక్కిలి - ఇదియు నుదంతము కానందున “యును చేర 



ద” యున్నను వైభాష్కమగుటచే “యు పూశ్వమునం జేరకేదు. ఇది - ఉకా 
ted మలా 

౩ యునావహానణములందు ను వర్ణము 

కక మనియు. [బౌఢవ్యాక ర 
హా నాన 

(గ్గ 

(గ 0 గ ట్ట E PR EN రా (Cr (0 (| గి తముగ న. సరిపడుచుండ *“'అందబునుి' 

అని |వయోగించుకలచే “ను” అనునది పొడదహూకమని భావము ఇకే “నిద 

Se క మముముూాననాన్నా “మిక్కిలి నారాల en “ర అలు 

పర MD mo హు కన? వర్ణ రహిత కమయినను గానల 
జన్ 

కే యుక్షము చ వ యా క. కాని ఆలోచింపగా నీ 

కయ ల ర ములన్ని6 ము నిర్దవి 4 షటోధకములేగాని నింర్లక ములు కావు. అంద 

యిన్ అనుచోట మివశ తా సొమర్జ్యాతిశయమును మ తకు సంస్కృతము 

నను నిట్లిచోట కః సర్వే పి అని యుండును. సాధారణముగా నిది అప్యర్హము 

నిచ్చుచుండును పాదపూరణమనంగా నియ్యది వాళ్యపూరణమున కుపలక్షణ 

మనుకొనవలయును. పద్యము కానిచోటను అనగా గద్యమునందును నిట్లివి 

యుండునుగడా |! 

అంత, పెద్ద, తద్ద, అనువా9కి “యును చేరెను ఇవి మూడును 

సాధారణముగా “ను రహితములుగా నుండుట యరుదు. 

వాదపూరణమున నవ్యయముల కుదాహారణములు. 

లేక, ఊరడక, తోడె్క్కని, ఉదయింపక, ఉండి, ఇవి యనవ్యయ ములు, 

ఉండి, తోడ్కౌని, క్వార్లక ములు. మిగిలినవి వ్యతిరేక క్వార్షక ములు. 

ఈయయి దుదాహరణములును “యును” రాదగినవే. అయినను గొన్ని టికి 

మ్మాత మే “యును” చే రెను. వీనిలో నువర్లమునకు విశేషార్థము లేకుండుటచే 

నయ్యది పాదిపూరణార్షక మని యాశయము (“ కమలాప్తు6 డుదయిం పక 

మున్న అను పొరమున నీ యుదాహరణము సరిపడదు.) 

పః నువగ్గము తఅచుగా వచ్చుననుటచే( గొన్ని చోకు రాకపోవచ్చును. 

కాని యేుేని యర్లమును | బయోగింపంబడునది యెనచో 

నయ్యది లేకున్న నా ' యర్దమున హాని కలుగును గావున నట్టిచోట నయ్యది 

యావశ్యక మే యనియు బా వపూరణస్టలమున నయ్యది లేకున్నను న నర్హము ఎకు 

భంగము లేదిగాకృని నచట “ను” వర్ల రహితముగ నెన నుండవచ్చుననియు 

వివరణనున కాశయము 
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““యువర్ల ఉవూర్వకంబు విళ్లాష .వ్వప్తు'నను చోఓ6 గల విభాపకు వ్యవశ్లీను 

వివరించుచున్నాడు 
వణ 

ప జ 5 ల లా సై జ్ ణో 

కొ"న్నియెజల నిత్యముగా “మువ్వ పూరంకమసువనియు. గెౌన్నైయెదజల 
చూ వా 

యువర్ర గృ పూర్వకమగుట యు. గాకపోవుటుయు'. నూడ- నవలా పైక భర వ 

యువర్త పూవ్వకమగుననియు వ్యవసం జేసెను. 
వ ధి 

అనుట యు ఇటు నిత్యముగా యువర్గ పూర్వక మగును వికల్పమునకు.._ 

ఎంతయు ఎంత ననఘుండు. మున్న గుశవి యుడాహాళణములు ఇక “ఎంత 

అనుపదమునకు “యును” అనియు “ను” అనియుంగూడ చేరుకు [పయోగము 

నందు జాూప(బడను. 

ఇకే “తమి = ఎంత నెంతఉయు"' ఇందు మొగటిది నువర్ల ను. రెండవది 

“యును” వగ్గము' చేటు... ఎంత ఒక గృధ మెొంఆళబియమున ..। అమరు. 
ఎంత | ఈ శ స్టలములందును యువ వర్ష రహిత నె వర్ద 

[పాయము. వీనిలో ముద కటి యుదాహరణమున చెంత యనునడి (పశ్నార్జక 

మనవచ్చుననియు రెండవ యుడాహరణమునం బారాంతర 

లన లేదనియు సుజోధినియందు [(వాయంబడెను, 

hh 3 al Cy Cn et fx ర్డీ 

““తూర్చును పడమర'నేె. , '" ఇటం “బడమరను' అనుచో యువస్ట్రము 

అకయే “ను గలదు. “లేం జిగురు. గొమ్మం జేవ...” పురారిన్ ...! తప 

మిట్లిదిన్ ... । నీ వమిని వేగిరపడక ।; అను నాలు స్టలములం దును “యము” లేదు, 

క మాత మే గలదు. “యును” జేరినచో నెటుండునో (గంధక ర్రయె 

“కెమ్మయును” ఇత్యాదిగా దెలిపెను. 

““అల ... అప్పటి యుం|బణమిల్ల్రి'' ఇ ఇట “యును జేరెను. అప్పటియుం 

_ మిల్లి యనగా (మర బన్ మిక్కి లియు (బణమిల్తి తకు సుతుని ము 
లా 

జ ళ్ అయ ద వ 99 
i వెజి ... అప్పటికిన్.” అ యువకమురాక కవల స అప్పటి 

కు 

క సమునకు( (బయోగము. ene "రెరడువధ యులుగ ను “ను? వర్ధ్యము 

= రుటకు ఉదావహాంంముగా సున్నది, BO భత అ TUDE OO 
ff 

5 విన్ ; ఈ చెండును ఏనిపచము యును, ను, అని రెండువిధములుగ నుండుట 

J కుదాహరణములు. “*మటిం 'చెనుంగుం ...” ఇట “యు” చేరలేదు. చేరినడో 

౧p కియు ననియుండును ముక్తు ౨ ఎడు వెండిన్ ...! ఇట “యు” చేరలేదు. 

దినఛో వెండియు ననియుండును ఇళ్ళే 
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శబ్బపరిచ్చేదము 1r7 
ది 

నిక్పయార్థముననుండునని వాక్య ౨౫౨. సూతముకం "జప*౯బవెనుగణా | 

అందుచే 'పెవిధాన మనావశ్యకము. 
చ్ 

ఈ సముచ్చయార్లక నువర్శకము “కొన్నిచోట్ల యువర్ణ పూర్వక మగుట 
యు ోగొన్నిచోటం గాకుండుటయు' అను విధానముగూడ సరియగు 

పద్దతికాదు. ఈ యవ్యయము “ఉను” అను రితి నజాదిపదము. సోదరభాష 

యగు తమిళమున నియ్యది “ఉమ్” అని యజాదిగనే యున్నది. ఉకారాంత 

శబ్దముల చివర సంధి యగుటచే నా యుకారము వేజుగా6 గానవచ్చుట లేదు. 

(రాముండు + ఉను = రాము(డును) అకారాంళాది శ బ్రములకు( బరమగునపుడు 

సంధి లేనందున యడాగమము వచ్చుటచే సీత 1 ఉను=సీతయును అనురీతిని 

యకారముతో వినవచ్చుచున్నదనియు. చెలియవలయును. కాని యనుచిత 

విభాగమువలన6 గాబోలును 'దెనుంగున నియ్యది “*ను*'అను రూపమున నున్న 

దనవలసి వచ్చుచున్నది. కానిచో ఎంతన్, పడమరన్, ఏమిన్, పోయిన్, 

మున్నగు [పయోగములకు మార్దాఎతరవ అ గతి కల్చింపవలయును గడా! 

కాని యీ విధముగా “ను” స్వరూపముగా దీనిని విభజించినను ““అయ్యున్ *' 

అను (పయోగము కుదురదు. ఇది “అయి అను క్వార్థక మునకు సముచ్చయార్షక 

పదము చేరిన స్థలము. ఇచ్చట నేటికిని “ఉను” అనునదియే వినవచ్చుచున్నది. 

అయి 4 ఉను -- సంధిలో యకార ద్విత్వము (అన్నిష్టసభివల్ళె అయ్య్ 

ఉను = అయ్యును ఇచ్చట అయి 1 యును అని యున్నచో “అయియునుి' 

అనియే కావలసియున్నది అయ్యున్ ఆని కాజాలదు, ఇట్టి చిక్కు లుభయప క్ష 

ములందు నుండుటచే “ను' ఆని గహించుట సంభవించెను, 

లాగమాంత షష్టీబహువచనాంతంబుమో (ద వచ్చెడి 66 యును" కు 

“ వారివధమ్మిల భారావకలిత దివ్యామోదవనవుష్పదామములయు'*' అనునది 
సుజోధినిలో నుదాహరింపంజఒడుట యు క్షమే, అహోబల పండితు. డీ బాగము 

నిట్టి సందర్చముననే యుదాహరిం వెను. దామములయొక్క +. యున్ _ యొక్షక్రు 

లోపము. “దామములయు"'నయ్యెను. కుమారదేవ పండితీయోదాహరణ మగు 
“రెండు కడల నంభోనిధి. గదిసియుండు' ననుచోట శేషషవ్య్యంత పదము 
కానరాదు. అందుచే నయ్యది యుదాహారణము క '(జాలదని నుబోధిని వ్రాయుట 

సరియ. “కడలి” ననుచోట కడలయొక్క అను మష్ట్య్యంతపద శేష మేయని భావిం 

చినచో “రెండు కడలయు నంబోనిధి'' అని యుండవలయును. అట్టుదాహరిం 

23 
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పంబడ లేదు. కుమార దేవ పండితీయోడాహరణము సరియగుపారము కాదనియు 

'“క్రకలు నంభోనిధిి యను పారమే సరియ యినదనియు సుబోధినిలో వ్రాయ 

బడెను. కాని |పొఢ వ్యాక ర్ర శ బ్రరడక్నా కరమున 'నెట్టుచూపినను నిందుమా[తము 

పడమర-నైె “రెండు కడల నంభోనిధి''అను పారమే చూపంబడెను. “ోనిడుపున 

దూరుపు పడమటయె రెండు కడలు నంభోనిధి( గదిసియుండు'నను పాఠము 

(పాఢ వ్యాకరణ సమ్మతముకాదు. ఇట్టి పారము [గహింపంబడినచో యువర్ల 

పూర్వకముగాక నువర్ణము చేరుటకును నుడాహరణముగా నిందు. జూపంబడుట 

యనుచితము గావలనసివన్చును. ఈ పాఠమున నట్టి నువర్ణ మెచ్చటను గానరాదు. 

ఈ [పకరణమున “నాద్యంతొాటకిత*” అను పరిభాష నుపయోగించి 

తు కారకకారముల నాగమములకు జేర్చి విధింప లేదు. అట్లు చేయుటవలన సూత 

ములందు లాఘవ ముండును అయినను సుఖముగా నర్థము బోధపడుట-కె 

“పూర్వాగమంబగు''నను రీతిని స్పష్ట్రశ బ్దములచే తనే విషయమును దెల్చెను. 

సంధి పరిచ్చేదమున మాత్రము వుగాగమము, నుగాగమము, ఇత్యాదులను 
వాడను. కాని యవి బాలవ్యాకరణమున6 దజచుగా వొడబడినవే యగుటచే 

నా యాగమములనే స్మరింప6ంజేయుట కై యా శబ్దమునే వాడనని తెలియ 

వలయును, 

కొరక పరి చ్చే ద్ 

సూ. కౌొరకంబురనం గర్య్మాదులు. గ 

అవి యాణు---క ర్భకారక ము, కర్తృ కారకము, కరణకారకము, 

సం పదానకారకము, అపాదానకారగకము, అధికఠరణకారకము. కియా 

న్యయమును గలిగించునది -- అనయా? (గీయాన్యయము కలది యని 

“కారక శ్యభార్థము. 

కర్మ, కర్త, మున్నగు నాజును గారకము లనంబడును. కారకమను పద 

మున కీ యాణు మ్మాతమే యర్హమని తెలియుట పరిగణనము జేసెను. 

కర్ణ, కర్త మున్నగువానిని బోధించు శబ్దముల "కే య్ విభ క్తి ప్రత్యయ 

ములు చేరునో యి |పకరణమునం+ జెవ్వును. క ర్యాదులలోం జేరని యరమును 
రు భోధించుటచే షష్టీవిభ క్తి కారకవిభక్టీ కాంజూలదు, అయినను షష్టీ విభ కి కూడ 
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నెచ్చట వచ్చునో యీ [పకరణముననే చెప్పును. వచనములు గూడ విభక్తులకు 

సంబంధించినవే యగుటచే వాని విషయమును బాలవ్యాకర్త కారకపరిచ్చేద 

ముననే చెప్పెను. 

ఆ కారకనుల నాజింటిని వరునగా నిర్రైశించెను. 

కగ్భకారకళ ము: ధాతు వునకు అనంగా6 గయకు రెండర్ణములు సాధార 

ణముగా నుండును, ౧. వ్యాపారము, ౨ ఫలము. “వండు” అను ధాతువును 

ఉదాహారణముగా౧ గెకొందము వండు అను దాతువునకు వంట యర్హము. 

అనగా నిప్పుచేయుట, క కు లెగందోయుట, బియ్యమన్న మగుట, మున్నగు పని 

యంతయు వంట యనంబడును. ఇందులో బియ్యము అన్నముగా మెత్తబడి 

యుబ్బుట అనునది వంటచేయుటలో ఫలము. అనగా ధాత్వర్దవి శేష ణము ఫల 

మన(బడును. అట్లన్నమగుటకు పొయ్యి -పెని గిన్నె -బెట్టుట, నిప్పుచేసిమండిం 

చుట, మున్నగునది వ్యాపారమనంబడును. ఇక్షు చేదించు _ అనుచోట దండా 

దులు రెండు ముక్కలుగా విడంబడుటయు నందుకు దగినరితిని గతి(జేతితో 

నెత్తి కజ్ఞి పెవేయుటయు నర్ణమగును. ముక్కలగుట కత్తిని వయుటవలననే 

సంభవించెను గాన ఫల మందురు. కత్తిని. (బయోగించుట వ్యాపారము. ఇ'క్లే 
భాత్వర్గమునకు రెండంశములుండును అందు ఆ వ్యాపార మెవనియందుండునో 

యతండు కర్త యనంబడును. ఆ ఫలము చేనియందుండునో యయ్యది కర్మ 
యనంబడును. వండు - అనుచోట బియ్యము విరివియగుట యన్న మునందుం 

డును గావున నది (అన్నము కర్చు యయ్యెను. దానికి. గావలనిన పని యం 

తయు వంటంజేయు చేవదతాదులయందుండును గావున వాండు కర్త యన 

బడును. ఇమే కతి ని ఎత్తి వేయుట వ్యాపారము. అధి గలవాండు కర్త. కత్తిని 

ఎత్తి | వేసినందున తెగి ముక్కలగుట యనునది కజయందుండును గనుక నయ్యది 

కరు యనంబడును,. కావున గగ్భుకారక మన (గా ధాత్వర్ణఫలాశ్రయ మని 

భావము. 

కారకములను గరా9దులనక కర్యాదులని కర్మను మొదలుచేసి చెప్పుట 

కు6 గారణము గలదు. విభక్తులలో ద్వితీయావిభ క్తి నియతముగా? గర్భను బో దిం 

చును. తృతీయావిభ క్రి కర్తను కరణమును గూడ బోధించును. విభకుల వరు 

సలో నియ తకర్శ్య బో ధకవిభ క్తి ముందుగా వచ్చుటచే డానికి సంబంధిరచిన 

కారకము నాధంభించెను. (పథమావిభ క్తికి జక్క కర్ర గాని, ఒక్క కర్ణ గాని 
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నియతముగా నర్గము కానందున దానినిబట్టి యారంభింప లేదు. ఆఖ్యాతము కరా 

ర్థకమగుచోం గర్భకును గ_ర్హగిర్లకమగుచోం గర్హకును ప్రథమావిభ క్తి వచ్చును. 
అందుచే నది నియతము కాదు, 

క_ర్భృకారక ము:---ధాత్వర్హ వ్యాపారమున కాశయమగునది కర్ర యనం 

ఒడును, 

కరణకారకము:- క్రియా సిద్దిలో మిగుల నుపకరించునది కరణము. ముఖ్య 

సాధనమనగా వ్యాపారవంతమగు సాధనమని తాత్పర్యము. ““ఖడ్డంబుచేత ఖం 

డింపంబడెను.” అనుచోట ఖండనమునకు ముఖ్యసా ధనము ఖడ్డ మగుటచే నయ్యది 

కరణమన:బడును. ఖద్దము వ్యాపారయు క్రమయిననే ఖండన సొధనమగును 

గావున నిది వ్యాపారవంతమగు సాధన మయ్యెను. 

సం్యపదానకారకము:---వీదో నొకవస్తువు నిచ్చునవుడు ఎవ్వనికీయంబ 
డునో వాండు సం|పదాన మనంబడును, సం|పదీయ జే అసె సం[పదానమ్ = 

అని వ్యుత్పతి. త్యాగో ధీశ్యంబు సం|పదానంబని బాలవ్యాక ర్హ్ర వివరణము. 

త్యాగమనగా_ నిచ్చుట. దానికి ను ధ్రేక్యము జ్యాగో -దేశ్యము. ““రామునికొజకుం 

గన్య నిచ్చెను” అనుచోట రాముండు త్యాగో-దేశ్యము కావున “రామునికొరి 

కను నది సం|పణానకారక మయ్యెను 

అపహాడాన కారకము: ఒక వస్తుపు విడంబాటు చెందునపుడు చేని 

నుండి యా విడంబాటు కలిగానోయయ్యుడి యపాదాన మనంబడును. రాజ్యము 

వలన (భష్టుండయ్యె ననుచోట రాజ్యమునుండి విడంబాటు కలను గనుక రాజ్య 

మనునది యపాదాన మయ్యెను. చెట్టునుండి ఆకు పడుచున్నది. అనుచోట 
చెట్టుతో. గలసియున్న ఆకు చెట్టునుండి విడువడి వడుచుండుటం జేసి చెట్టు 

అపాదానమయ్యెను, 

బాల వ్యాక ర్ర యపాదానశ బ్రము నుపయోగింపకయే “వలన మున్నగు 

విభక్తులు విధించుటం జేసి యపారానశ బ్లార్ణము నతడు వివరింవలేదు. బాల 

[పొఢవ్యాకధణముల చెండిటను గూడ బంచమిోవిభ క్రి విధానమునకు అపాడాన 

శబ్దము నుషయోగింపనందున రాని యర్థము వివరిం పనక్కఅ లేదు గాని కారకము 

లలో నపాదానకారకమని యొకదానిని (బౌఢ వ్యాక ర్ర 'పేర్కొనుటచబే దానిని 

వివరింపవలసివచ్చెను. 

అధికరణ కారకము;-- ఆధారము (ఉనికివట్టు) అధికరణ మన;బఢును, 
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అట్టి యాధారము మువ్విధములుగానుండును. ఒక వస్తువు'ఆధారము నం 

-తటను వ్యాపించియుండక కొంతభాగముననే వ్యాపించియుండ'నేని యాయది 

యౌప్షేషికాధార మనంబడును. అనంగా, నొక వస్తువుతో నేకదేశముచేంగగలయిు 

కను మా్యతము పొందియున్నదని భావము. “*ఘటంబున జలం బున్నది''అను 

చోట ఘటమునకు లోపలిభాగముననే జలముండును గాని పెభాగమునం గాని 

కుండపెంకుల లోపలిభాగమునం గాని జలము లేదు. అందుచే ఘట మౌప శేషికా 

ఛార మనంబడును. ఆసనమునం గూరుచుండెను ఆసనమున( గొంతభాగమే 

యా[కమింపంబడును గాని దాని (పతి యంశమునందును నా[క్రమణ ముండదు. 

అందుచే నిదియు నాపశేషికాధారమే అట్లు కాక (పతి పరమాణువునందును 

బూర్లముగా నిండియుండినచో నయ్యది _. యభి వ్యాపకాధార మనంబడును. 

““అన్నింటియందచు నీశ్వరుండు గలడు” అన్ని పదార్లములయందును నీశ్వరు 

డుండుట యొక్కభాగముననే కాక లోపల, బయటా, (బతి పరమాణువునం 

దును గలదు. “అన ర్భసాశ్చతత్సర్వం వ్యాప్యనారాయణ స్టితః' అని [శుతి. 

అందుచే “అన్ని” అనునది యఖివ్యాపకాధారము. కోరిక, అసూయ, కోపము, 

మున్నగునవి జ్ఞానవిశేషమ.లు. అనగా నివి మనోధర్భములు. ఇవి వేనియందు 

(బవ ర్తించునో యవి వెషయికాధారము లనంబడును మోక్షమునందు( గోరిక 

గలదు. అనుచోట మోక్షము వెషయికాధార మునంబడును. "మోక్షము విషయ 

మున గోరిక్ర గలదని గదా భావము. 

ఇట్లు మువ్విధములగు నాధాంమును బోధించునదియు నధికరణకారక 

మనంబడును,. 

కారకములను వివరించుట 6% యా కారకార్థములందు విభక్తులను 
విధించుటకని తెలియవలయును. కాని బాలవ్యాకరణమున6 గాని [పౌఢవ్యాక 

రణమున6 గాని యొక్క కారకార్థములం దే విభక్తులు విధింపంబడ లేదు. అనేక 

ములగు నితరార్టములందును విభక్తులు విధింపంబడెను. [పొతిపదిక, “పాతు, 

భయాద్య'నేకార్థములను సంబ.ధించి విభక్తులు విధింపంబడెను. (పౌఢ వ్యాకరణ 

మున గర్భ కరా9ది శబ్బములతో విభక్తులను విధింపనేలేదు ఉ'దేశార్థమునందు, 

హేతువునందు, ఇత్యాదిరితిగా నా యీ నిమి త్రములను జెప్పి విభక్తులను విధిం 

చెను. మటికొన్నిటిని బాలవ్యాకర్త చెప్పిన (పత్యయముల స్థానమున విధిం 

చెను. ఇట్లు కారకములకు మాతమే విభక్తులను విధింపక హేత్యాదులకును 

విభక్తులకును విధించుటచే నీ (పకరణమునక్కు “గారక పరిశ్ళేదము” అను 
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నామము ఛతిన్యాయమున బాల వ్యాక ర్ర యుపయోగింపగా దాని ననుసరించి 

[పొఢ వ్యాక ర్రయు నుపయోగించెను అనగా గొంతమంది గొడుగులువేసి "ని 

వెళ్ళుచుండగా వారిలో గొంతమంది గొడుగులు లేనివారు కూడ నున్నను 

ఆ జనుల సంఘము నంతను ““ఛతిణో గచ్చన్ని '' గొడుగులవారు వెళ్ళుచున్నారు. 

అని యందటజను ఛ్యతములు గలవారని వ్యవహరించినట్లు ఇందు కారక విభక్తు 

లను గూర్చియు నితర పిభక్తులను గూర్చియు. గూడ విధానముచేయుచున్నను 

గారక పరిచ్చేదవుని వ్యవహరింపంబ డెనని ఆలియవలయును. సంస్కృతమున 

నీ [పకరణమునకు విభ క్ష్యర్థ్యపకరణమని వాడుక గలదు. అయ్యదియ యుచిత 

ముగా గన్పటుచున్న ది, 

సూ ఉద్దేశార్లమునుదు ద్వితీయకు గుజీచియు ననుపయు కం 
అథ 0౪ అబన 

బగు. అవి 

ఊఉ. క, “మముగుజిచినాముళో త కమమున మోరర్చ సేయంగా” 

వారి, పూ. ౨ఆ. ౬౧. సముచ్చయ్మగహణము కూర్చి మన్ వరః 

ఉధేశార్లమునందు అనగా ““ఉ-ధ్రేళించి'! అను నర్గమునందు ద్వితీయా 

విభక్తి యగు నువర్గకమునకు వెనువెంటనే “గుతిచి'” యను పదము [(పయోగిం 

పంబడునని భావము. బాల వ్యాకరణమున వివరింపబడిన ద్వితీయా. పత్యయము 

నువర్షక మె కాపున ఆ నువర్ణ్గక మునకు మా|తమే ఇది యను[పయు క్లంబగును. 

చింతామణిలో “కూర్చి” ద్వితీ నూ[పత్యయమే యని చెప్పబడెను. “మము 

గుణిచి...”” ఇందు “గుతిచి'' అనునది “మమురగ్ '' అను ద్వితీయాంతమున కను 

[పయు క్ష మయ్యెను, 

ఆలోచింపగా నీయది కూర్చు ధాతుక్వార్గక రూపమగు “కూరా” అను 

గాని రూపాంతరమే యనియు నట్లయినచో నీ ద్వితీయార్దము కరార్సు ధాళ్వర్గ 

ముచనే కగ్భ్యయగుననియు విధానాంతర మావశ్యకము కాదనియు భావింప 
వచ్చును. కనుక నే కర్మ (వవచనీయార్షమున నీ పత్యయమును జింతామణి విధిం 

ఇను. శర [పవచ నీయ యోగస్టలమునం గర్భ [ప్రవచనీయ పంజ్ఞకము వేరొక 

ధాత్వక్షము నే సూచించును, “జప మను[పావర్షత్” అనుచోట “అను” అను 

కర్భ|పవచ నీయమునకు “అనుస్ఫత్య'" యని యర ముపలబ్జ మగును. అనగా 

నయ్యదటియు నొక క్వాం తార్గక మే యని తేలినది. ఇట్టి చోట్ల నహోూబలపశతి 

“జపముంగూర్చి _ వర్ణము" అని యుఛావహాధించుఖ సగికాద్దు అట్టి. ప్రయోగ 
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మాం|భభాషకు సహాజముకాదు. ఎచ్చటను నట్టి పయోగము లుండంజాలవు. 

“వర్దముంగూర్చి జపము”' అని యుండవచ్చును. “వర్ద ముద్దిశ్య జపఃి అని 

యుండును. ఇట్లు దీని ను-ధ్రే కార్ల క క్వార్లక క్రియ యసుకొనుటయే యుచితము. 

ఇట్టి యు ఫ్రైశముననే బాలవ్యాకర్త దీని నొకపత్యయముగా [గహింపలేదు. ఈ 

“గుటిచి” యనునది కకారాది యనియు సరళాదేశమున గకారాది యయ్యె 
ననియు6 దలంపవలసియుండ గా బౌఢ వ్యాక ర్ర సహజ సరళాదిపదమనితలంచి 

వెనుకనున్న ద్వితీయా నువర్ణకమునకు లోపముచేయుట సరికాదు. కనుకనే 

యిందలి “*ఇకారము'* లోపించి కూర్చి అను రూపము; జెందెను. కూర్చి అను 

దానిని మ్మాతము పరుషముతోడనే యుదాహరించెను. కూర్చి యనునది పరు 
పాదియని భావించి “గుటించి'” అనునది మా(తము సకళాది యనుట యనుచి 

తము. అలఘురేఫము లుపాచ్క మగుటచే (చూ. ముక్త పసూ) లఘు రేఫముగా 

మారుటయు దీని యైక్యమును సూచించుచున్నది ఇయ్యది శబర ణ్నాకరమునను 
“గుతించి”'అనియే యున్నది. సంస్కృతమున “గ్రామం జగామిిఅనియుండగా6 

దెను(గున “గామమును వెళ్లెను అని యుండనందునను నిట్టిచోట్ల [గామముం 

గూర్చి వెడలెను అని యుండుటచేతను ద్వితీయోపత్యయార్గమునే గూర్చి 
సహితమయి తెనుంగున “ను |పత్యయము సూచించుచున్నదని మనవారు తలం 

చిరి. కాని సంస్క లఎతమునంగల గమనార్థక ధఛాతువులన్ని యు: (బాష్మ్యర్థక ములు. 

తెనుంగున గమనార్థకములు వేరు. (ప్రాప్త్యర్థకములు వేరు. సంస్కృతమున 
(దా ప్త్యర్ణక మగుట చె * గామంజగామి” అనుచోట ““గామము” కరయయ్యెను. 

“ఆను(గున “వెడలెను” అనునది (పొ ప్త్యర్ణక ము కాదు (పొ_పర్హక మేయయినచో 

“కూర్చి” అక్కర లేకయే కేవల నువర్గక ముతోడ నే పయోగముండును, [గామ 

ముం బొందెనుు [గామముంజే రెను మున్నగునవి కానవచ్చుచునేయున్న ని 

క్రణగా! ఇట్టిచోట్ల “గుటిచి”” [పయోగింపనక్కరలేదుగదా ! (పయోగించినచో 

న"న్విత'మె వాక్యము దుష్ట్రము కూ కావలసివద్చును. సంస్క అతమున:గూడ 

గచునార్భకములయినచో “నుద్దిశ్య”' అనునది ప్రయోగించినన వాక్యము సరిప 

డును, “గామ ముద్దిశ్య జగామి'అని యుండును - కాని కేవలము (పాప్త్యర్థక 

ఛాతువును (పపయోగించినచో [గ్రామమును బొందెను అన్న క్షు “గామం (పాపి 

అనియీ యుండునుగాని (గామ ముద్దిశ్య [పాప యని యుండదుగదా |! ఇట్టి 

యర్థభేదమును గమనించినచో గుణించి యను పద్మపయోగమునకు? (బ్ర త్యేక 
విధాన మక్కర భేదనియే శచియును, 
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ఈయది ద్వితీయకు అవ్యవహితముగానే యుండునన్న నియమము 

కూడ లేదు. అవదార ణాద్యర్హకమగు శబ్దములు నుపత్యయమునకును, దీనికిని 

మధ్యనుందుటయు. గలదు. సుబోధినిలో “నిన్నకూర్చి ... "అని చూపిన భార 

తోదాహారణ మట్టిదియే. ఇందలి మూడవ సూ[తము ఈ విషయమునే బోధించు 

చున్నది. 

సూ. అయ్యది వ్యవహితంబు నగు. 3 

ఉ. సీ. అధ్థాసనుఃడు తన్ను నర్థితో గుటిచి యజించుట నోరి 

సృజిం చె సురల. హారి. పూ. ౨ ఆ. ౯౮. 

ఆ “*గుజిచి'యను పదము ద్వితీయాంత పదమునకు వను వెంటనే యుం 

డక వేరొక పదము మధ్యనుండుటచే దూరముగా నుండుటయుం గలదని 
భావము, వ్యవహితంబు == వ్యవధానము గలది, 

ఉదాహరణమున “*ళన్నున్ ''అను ద్వితీయాంతమునకును *ీగుజీచి”” 

యనుదానికిని “అర్ధితో'” అనుమాట యడ్డముగా నుండుటచే వ్యవధానము 
గలను. 
౧ 

అధ క ద ల ఈం ఇద గర జో స్ న 
సూ, కొన్నియెడల!: జత జ పన వలన వర్ణకం 

బునకును దజిచుగ( జెసి యనుపయు క్రం బగు, లా 

ఉ. వకవివ సంబోధనంజేసి;) భా. ఆది ౧ ఆ. ౧౨౪౮. అభీష్ట 

వరంబులిచ్చుటం జేసి అర; . ౨ఆ. అసవ్యావిపో|గ ధూమ జేతనవాతిం 

జేసి ; ఆది. ౧ఆ. ౧౨౩. బహువేదఘోపషములంజేసి. భార. అర. ౧ఆ. 

౧౧. సం్యపయోగమునంజేసి. *“దీననుజేసి. భార, నభా. ౧అ. ౫౮౪. 

“కే, బ్రందణును నిన్నిభంగుల నిడువకుడువ, వలసె ధర శ్రనూభవు 

వలనంజేసి” భార. విరా. ౨అ. ౨౨౫ *తజచుగ ననుటవే నొకా 

నొకచో చేకవచనంబున నుకారంబుమోంది ద్వితీయయుం దృుతీయా 

ఏభక్ష్యర్ణక మయ్యెడునని తెలియవలయు. ఈ యర్థమునకు “ఇతర్యతచ 
ద్వితీయా” అను స్టాననియమశూన్యవిధియు నవకాశమిచ్చుచున్నది. 

ఉ॥ ఎంగీ. తండి, పనుపుంజేసి ముదిమిగోని బవ్యనంబిచ్చెం బూరుడను 
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సుతుండు భూరియకుండు”. భార. ఆది. 35ఆ. ౬౫. నీ. 'వెలింబెట్టిరే 

బాడబులు పరాశరుంబట్టి దానకన్యా కేళి తప్పుంజేసి, సా. ౨ఆ, 22. 

మొ. ఇట్లనుటచే ' నివ్విధము నాననముల్ గలవారి. (నిర్భ.ర. ఆ.౮౭.) 

అను నిట్టి (పయోగములును నిరోషము లగుచున్నవి. 

చేత విభ కర్ణక వర్ణకంబులకును = “చేత''అను విభ క యర్థమున 

విధింపబడిన (పత్యయములకును, “ అపాయభయే"' డ్యాదీ, ,వ్యాకరణ సూ|తము 

లచే విధింపబడిన వలన వర్గక మునకును ““చేని** అను పదము తజచుగా నను[ప 

యు క్షమగుచుండును. 

““ఏకవిప. . జేసి” __ ”జడంబుతృతీ_రూ ...” బాల. కార. ౨౨. సూత 

ముచ “చేతి” స్రానమున ద్వితీయవచ్చి చేసి యనుప్రయు క్రమయ్యెను. ఇచ్చు 

రుం జేసీ, హతిజేసి, ఖఘఫోవములం జేసి... అనునవియు నిట్టి వే. సం|పయోగము 

నఃజేసి, ఇచట “నుదంతజడంబు తృతీయకు ...''అను బాల. కార ౨౩ సూ॥చే 

చేతకు బదులుగా వచ్చిన నవర్ణకము, దీవికినిం జేసి యనుుపయు క్షమయ్యెను. 

దీనను జేసి - ఇచట శబ్ద-౬౨ సూ॥చే చేత విభ క్త్యర్ణమున డీనను ఆని 

రూపము సిద్దింపగా( జేసి యను. ఫయు క్తమయ్యెను. 

తనూభవు వలనంజేసి. ఇది ''వలన''అసు పంచమి [పత్యయమునకుం 
జేసీ యనుపయు క్రమగుట కుదాహారణము. 

““జడంబు తృతీ మాస ప్తముల''అను సూతముచే విధింపబడీన తృతీయ 

ఉకారాంతములకు బహుత్వమున నే వచ్చును గాని ఏకత్వమున రాదని బాల 

వ్యాకర్త ““బాహుళకంబుచే నిక్ఞార్యం బుదంతంబునకు బహుత్వమునందేయగు” 

నని చెప్పెను. అట్టు చెప్పినను ఉకారాంతముల ద్వితీమయెైక వచనముకూడం జేత 

విభ కరక మే యనియు నందుచే దానికినిం జేసే యను[పయు క్తమగుననియు నీ 

యర్షము సూ(తములోని తజచుగా అను బహుళార్హక శ బమువలన నీద్దించున 

నియు వివరింపబడెను. ఈద్వితీయ తృతీయా స్థానమున'ే 'వచ్చెననుటకు. చింతా 

మణి సూత్రము కూడ పహ మవడు కుప్పు వీట. 
చింతామణిలో “ఇతరత్ర చ ద్వితీయా”'అని ఏదియో యొక విభక్తి నిశ్చ 

శీంచి దాని స్థానమున వచ్చునని స్టానమును నియమింపకయే అన్ని విభక్తుల 

స్థానమునను ద్వితీయను విధించుటచేతను తృతీరైకవచన స్థానమునం గూడ 
యు న. 

24 
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ద్వితీయ రావచ్చునని యూహించుట కవకాశము గలదు. అనగా బాలవ్యాకర 

ణముచే రాకున్నను నిందలి “తజదుగా”అను పవమువలనను చింణామణిలోని 

“ఇతర తచద్వితీ యా” అను సూ[తముచేతను “*ఉెకారాంత ద్వితీయెకవచన 
ములు గూడ చెత విభ క్ష్యర్లకములే యగుననియు నందుచే వానికినింజేని యను 

[పయు క్రమగుననియు( చాత్సర్యము 

తండి పనుపు6జేసి... ఇట “పనువపు అనునది ఉకారా.తమయినను 

నేకత్వముననే ద్వితీయ తృతీయార్హక మగుట చేత, “జేసీ” అనునది చేరెను. వెలి 

బెట్టి రే . తప్పుంజేసి ... ఇది యు నకే చేత విభ క్ష్యర్షక ద్వితీయాం తము. ఈ రెం 

డును “తజచుగా''ననుఒచే నె*ధువులగుచున్నవని ణాత్సర్యము. ఇట్లు ఉకా 

రాంత ద్వితీయెకవచనము గూడ చేత విభ క్త్యర్లక మనుటచే నివ్విధము నానన 

ముల్ ... అనుచోట ““ఇమ్విధమును” అనునదియు. జెత విభ క్త్యర్లక ద్వితీయాం 

తయ యని (గహింపవలయునని భావము. ఇవ్విధమును = ఇన్విధమునన్. ఇవ్వి 

ధమున నాననముల్ గలవారు అని యర్థము. 

““ఇవ్విధము'' అనునది ఆననములు అనుదానికి విశేషణమనియు, ఇవ్వి 
ధము 1 ఆననములు. అనుచోట నకారము వచ్చుట అశానస్త్రీయమనియుం గొం 

దరు తలంతురు. ఉదంతమగు తద్దర్యార్థక విశేష ణమునకు మా(తమే అచ్చు 

పరమగునపుడు నుగాగమము వచ్చును. ఇది తద్దర్మార్థక విశేషణము కానందున 

నుగామము రాదు విశేషణ మువర్గక మగుటచే వుంపులును రావలసి యున్నది. 

అపుడు బాల. సంధి. ౨౮ సూ॥ టఉగాగమము వచ్చి *“'ఇవ్విధవుటాననములు” 

అని శావలసియున్నది. అందుచే నియ్యది అసాధువని కొందరు తలంపవచ్చును. 

అట్టు తలంపరాదనియు “ఇవ్విధమున్ ” అనునది ఇవ్విధమునన్ అనురీతిని 

దృతీ యార్థక ద్వితీయాంతమగుటచే సాధువే యనియు దలంపవలయునని 

(పౌఢ వ్యాక ర్త యూశయము, 

సూ. ఆయ్యది యొక్కచో. బెక్కుచోట్ల కొక్క_టియ చాలెడి. ౫ 
ఉ. నీ, నలరాజు సచివుల వకున్రనబెడంగగు కర్కశ సనములం వా 

గరము వాండి, చ్యాడ్కు-ల నతిశాగ సురుచిరాభరముల వుదవిలాసాల 

నముందగతుల, వాల కంబుల వలుః౯దవపిణుందుల దర్పగజ్షద భాపిత 

ములంజేసి; భార ఆది. ౮ఆ. ౭౪. (ఇటం చేత మ “లివర్ణక 

మూదై నెల్లెడల నుండవలసిన చేసి యొక్క చోటనే యున్నది.) 
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ఆ “చేసి” శబము వెనుకటి సూ తముజే. ఒ లుచోట్ల రాదగియున్నను 

నొక్క చోటనే [పయోగించినం జాలుము. కావున కొన్ని స్టలములం దొక్క 

చోటనే “చేని” యనునది [ప్రయోగింపంబడునని భావము. 

వలరాజు సచివుల ,...! ఇందు సనములన్, చాడ్కులన్ , మున్నగు ద్వితీ 

యాంతములు చేత విభ _క్త్యర్లముననే (పయోగింప6బడెను. వీనిలో “*భాషితము 

లన్ '' అను ద్వితీ చుూంతమునే “చేసిి'అనుపయు క్రమయ్యెను. మిగిలినచోట్ల 

“చేసి'' (పయోగింపంబడ లేదు 

పూర్వ సూత్రము ఎల్లచోట్లను “చేసి!” నిత్యముగావచ్చునని విధింప 
లేదు. కొన్నియెడల దూ తమే వచ్చునని చెప్పెను. అందుచేం గాన్నిచోట్ల వచ్చు 

ఠతుయుః గొన్నిచోట్ల రాకుండుటయు వెనుకటి సూ[తముచేతనే సిద్దించును. 

అయినను స్పష్టముగా తెలియుటకు మాతమే మరల నీ సూ[తము చెప్పంబడను. 

“దేసి” అను పద మనుపయుక్త మయినను గాకున్నను అర్హము ఒక్క కుగదా | 

తృతీయార్ధము వచ్చుటలో మార్చేమియు నుండదుగడా! అట్లయినను చేసి 

యను పదము లేని స్టలములందు కూడ దానిని చేర్చుకొని యర్లమును సంపా 

దింపవలసిన పనియేమున్నది? అందుచే చేసి అనునది మిగిలినచోల్ల6 గూడ 

నుండవలసిన యావశ్యకత లేదు. ఉన్నచో నుండవచ్చును. అర్హనున "కేమియు 

భేదమురాదు. అన్ని చోట్లను నాక్కు తీరున విభక్తి యున్న చో బద్యమున 

“సమతియను కావ్యగుణము ఉండును. అట్టి గుణ లాఖభమున_తె ఎల్లయెడల 

“చసి'' యున్నదని భావించుట సరసముగా గన్ఫట్టడు. 

నూ. ఒకొనొకచో. దోడకు( దబ్రక్యేక ప్రయోగం బునుం జూాపక్టైడి 

ఉ. తే. *స్తంభగత రత్నపు తిక తనదుబోంటి, యని విలోకిం 

చి తోడ మాటాడకునికి, నలుగడలు చూచి తెలిసి యచ్చెలువ బెదరి, 

నెడల నుంకింప జేదమిృయొడిసిప'మ్రె; (తోడన్=తనణోడ.,) రామా. 

ర, ఆ. ౧౫౮ 

“తోడి అనునది బాలవ్యాకరణమున తృతీగూవిభ కి [వత్యయము 

గదా! అటయినచోం (బకృతితో కూడియే యుండును గాని వేరుగా నుండుట 

కవకాశములేదు. ఆయినను నీ “తోడ ' అనునది |పత్యేకముగా అనగా స్వతం 

(తముగ'నే (వయోగింప. బడుటయు కానవచ్చుచున్నదని తెలుపుదున్నాడు, 



188 పైఢ వ్యాకరణము 

స్తంభగత...।! ఇట తోడ అనునది (పత్యేకముగ'నే యున్నదిగాని యొక 
ప్రాతివదికమునకుం జేరియుండ లేదు. ఇచ్చట ోతోడ”అనగా తనతోడనని యక్ష 
మని సందర్భమునుబట్టి తెలిసికొనవలయునని (తోడన్ == తనతోడ అని) వివరణ 
మున సూచించెను. అందు అనునది (పత్యయముగను వేరుగాను కూడ (పయో 

గింపంబడును. అకు ఇదియు వేరుగా కూడ పయోగింపంబడుచున్నది. అయినను 

దానికిని దీనికిని. జూల భేదము గలదు. “అందు*' అనుదానికి విభక్తులు గూడ 

చేరి అంధులకు, అందువలన, అనియు. (బయోగములు గలవు. తోడకు మాత 

మటు విభక్తులు చేరవు. అందు అనునది వేరొక (పాతిపదికమగుటయు “తోడి 
అనునది ధాతురూపమగుకటుయు అట్టి భేదమునకు( గారణము కానోపును. తోటి 
యల్లుండు, తోటీకోడలు మున్నగుచోట నియ్యది యౌాపవిభ క్రికముగాం గాన 
వచ్చుచున్నది. తెనుగునం జూల (పత్యయములు ఇట్లు (షత్యేక [ప్రయోగము 
లందు కానవచ్చుచుండును. 

సూ, కొన్నియెడల ను శబ్ద ప్రయోగంబునం దోడకు లోపంబును 

వ్యవహితత్వంబును బహుత్యంబునం గాన .బడియెడి. ౭ 

ఉ. వీ-గీ. అతనికి? బజరలోక, విధుల "శా త్రదుపి “నవెలయంజేయసె, 

నాపగాతనూజుం డఖిల శాంధవృులయు (బావ్చూణులయు. నోడ భాను 

నిభుండు. భార. ఆది. రీఆ. ౨౧౫. “క, నెమ్మిని ధర్మజు నలువురు, 

దమ్ములు, దమ వ్యన్ర్రములయుం దమశన్ర్రువరూ, ధము శ్రలతోడను 
నకలహిా, తమన చబాయంగనలయు చాస్యమువలనన్ .” భార. సభా. 

౨ఆ. ౨౯౧ ము, 

కొన్ని శబములకు సముచ్చయార్హమున ను శబ్దము చేరుచుండును. (చూ, 

శబ్ద. ౧౧౬ నూ అట్లు ను శబ్లము చేరునపుడు ఆ శబ్దము బహుత్వమును 

బోధించుచుండు నేని “తోడ”అను పత్యయము వికల్పముగా లోపించును. 

అట్లు ““తోడ”*కు లోపము రానిపక్షమున సముచ్చయీర్థ క ను శబ్దము [పకృతి 
కిని తోడకును మధ్యగా చేరియుండి వ్యవధానము ప కల. అట్లు వ్యవ 

ధానము వచ్చుటయు ఒహుత్విమునం దే యగును. “కొన్నియెడల"”నని చెప్పు 

టే “నీ కార్యములు వైకల్పికములు'” అను నర్మము లభించుచున్నది. 
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ఇందు వికల్సమని చెప్పక పోయినచో సూ తపూర్వవాక్యము విధించు 

చున్న తోడ లోపము నిత్యము కావలసి వచ్చును. అటయినచో (బాహ్మణు 

లయు6 దోడ ననునది యసాధు వనవలసివచ్చును అకు వ్యవధానము గూడ 

వెకల్చికమే. కాధేని “శ స్త్రవరూ థమ్ములతోడను” అనునది సిద్దింపదు. 

అతనికి ...! ఇచ్చట ““బాంధవుల = తోడనున్ "అని తరత యుం 

డగా దోడ. లోపించి “బాంధవులయు"'నని యున్నది. [(బాహ్మణులయుందోడ 
అనుచోట *తోడ'*''అను (పత్యయమునకు మధ్యభాగమున వ శబ్దము చేరు 

టచే వ్యవధానము సంభవించెను ఈ రెండు స్టలములును బహుత్వమునే బోధిం 

చును. వీనియందు గల ““ను* శ బ్బమునకు యువర్ణము పూర్వభాగమునం జేరెను. 

(చూ. శబ్ద. ౧౧౬ సూ] 

““నెమ్మిని ధర్మజు ..;”” ఇచ్చటను “తమ వ,స్తములతోడనున్” అని 

యుండగా తోడ లోపించి “తమ వస్తములయు'"'అని యయ్యెను. “తమ శస్త్ర 

వరూథములతోడను”' అను-చోతట వ్యవధానము గాని తోడకు లోపము గాని 

రాలేదు. ఇట “నుశబ్దము పదమునకంతముననే చేరెను. శస్త్రపరూథమ్ముల 
తోడన్ ను. స్టిరము పరమగుటచి (దుతమునకు లోపము శస్త్రవరూథమ్ముల 

తోడ _ ను== శ స్ర్రవరూథమ్ములతోడను. సందగ్భ మునుబట్టి యిదియు సము 

చ్చయ యు క్షమేయని తలంచుట యుచితము. 

తోడ అను శబ్దము 7 కు లోపము “ను ఖ [పయో గములేని ణావులం 

దును గలదని చెప్పి అధికుల హీనులతోడనెన( కాగా దధిపా. యని యుదా 

హరణమును కుమార దేవ పండితీయము చూపెను. 

ను శబ పయోగమున( దోడకు లోపమువ వచ్చు సందర్భమున 6 |బ|కియ 

గమనింప దగియున్నది. బాంధవులతోండన్ ను అని గదా మొదట యుండవల 

యును. అప్పుడు తోడకు లోపమువచ్చి “ను'*శబ్దము యువర్శపూర్వకముకాగా 

'రాంధవులయున. ''అని యగును ఇట్లు కాక బాంధవుల ను తోడ అని 

యుండగా నితోడకు లోపము వచ్చెనన్నను బాంధపులయును అని యగును. 

కాని ఇట్లు ను శబ్దమును తోడకు పూర్వమునంజీర్చి తరువాత తోడకు లోపము 

చేయవలయునన్నచో సూ(తోత్తరార్హ విహొతమగు వ్యవపితత్వమును ముందుగా 
వినియోగించుకొనవలయును. కానిచో నట్టి మధ్యస్పి తి ““ను''శబ్దమునకు రాజూ 

లదు. కాని యీ పక్రియ సరియయినదికాదు. ఇందు సూతో త్తరార్హ విహిత 

శార్యము వూ ర్వార్ధకార్యముకం కొ మంధుగా వచ్చుటయు! బిమ్యుట పూర్వార్థ 
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కార్యము వచ్చుటయు ననునది బాగుగా లీదు. అంతియగాక యెట్లును రూప 

మొకేరీతిని సిద్దించుచుండగా వ్యవపాతత్వమును వినియోగించు కొనుట [ప క్రియా 
గౌరన మగును. అందుచే ను శబ్దము పరముగా నుండునవుడు తోడకు లోవ 

మును చెప్పుటమే యుచితమగు ప్రక్రియగా దెలిసికొనందగినది. 

ఇసూ. ఓఒకానొకచో. దోడకు( దోడుక నని రూపాంతరంబునుగలదు. 

ఆయినను దానికివలె దిని కితర కార్యంబు గలుగదు. ట్రా 

ఉ. *చ. పగతురచేతిలోంబడక ప్రాణముతోడుత నున్న వాండ వే 

భా౫. ౧౦. సాం. పూ. ౧౭౫౬ మొ. 

ఒక్క్కాకచోట “తోడ''అను తృతీ యా|పత్యయమునకు బడులు “తోేడుతే 

అను శబ్లము వాడబడుచున్నదనియు నయినను “తోడి అనురానికి వెనుకటి 

౬; ౭ సూతనులచే విధింపబడిన (పత్యేక ప్రయోగము గాని,'లోపము గాని, 

ను శబ్ద వ్యవధానము గాని “తేడుతి' అనుదానికి రావని ఆాత్పర్యము. 

ఉదా॥ పగతుర...! ““ పాణముతోడన్ ” అనుటకు మారుగా “*(పాణము 

తోడుతన్ *అని (పయోగింపంబ డెను. 

నూ, చతుర్థి కిం టొంయె వర్ద కంబు నగు. డూ 

ఉ. “క. అనఘుల శా న్హృవిధిజ్ఞుల, ననుర కులం బితృపితామహా 

(క్రమమున వచ్చిన విపుల మంతులంయగా, నొనరించి తె కార్య సం|ప 

యాగము పాండెన్ %* భార. సభొ.౧ అ.౨౬. పతేమునం గార్య 

సం|పయాగము కొొబుకు మొ. 

చతుర్దీ ఫత్యయ మగు కొఆఅకు, అనుదాని స్థానమున “వాం కు అనునది 

వికల్పనుగా వచ్చునని భావము. అనగా చతుర్దీవిభ డి ప్రత్యయముల యర్హ 

మునే యియ్యధి బోధించుననియు( దాత్సర్యము. “*అనఘుల ... |'*కార్యసం [ప 

యోగముకొ ణకు అనుటకు బదులుగా “* కార్యసం|పయోగము పొం కున్” 

అని [పయోగింషంబ డెను. బొంకు వర్గకము గూడ |దుకాంతముగ శే విధింపం 

బడనని ఇలియనగును. ఇది వెకల్సిక మగుట చే ““కార్యసం[ఫయోగముకొజకు” 

ననియు నుండునని వివరించెను, 

౨వ. సూ[తము మొదలుకొని యింతవరకును బాల వ్యాకరణమున6 జెప్ప. 

బడని ను'తన విషయములను జెప్పెను. 
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lA 
తో 

మటు నద 
ఉమ్. go 

కంబు నగు. రా 

ఉ. “క... సనత్కు-మారగుడు మహికిం, జనుబెంచె (బహ్మ్ 

లోకంబున నుండి.” భాగ. ఆది ౩ ఆ.౯౧ మొ. 

బాలవ్యాకరణమున “ఉండి పదము వలన కను పయుక్త మగునని చెప్పి 

(చూ. బాల, కార, ౧౦సూ) ఉండి శబ్దము పరమగునశవుడు వలనకు ద్వితీయా 

స ప్పములు [పాయికంబుగా నగునని (కార ౧౧స్ఫూ విధించి వనమునుండి, వన 

మునందుండి మున్నగు నుదాహరణము లీయంబడెను. స ప్రమావిభ కిని సామాన్య 

ముగా విధించినను “వనమున నుండి'” అనురీతిని “నిఅను స ప్రమీ |పత్యయ 

ముతోనున్న రూపమును అందుదాహరింపలేదు. అందుచే నవర్గకము “వలని” 

కాదేశముగా రాదేమో యను సందేహము తీర్చుటకయి యీ సనూతము నవ 

ర్ధకము కూడ వలనకు బదులుగా వచ్చునని తెలియజేయుచున్నది. 

ఉ॥ “సనత్కుమారుడు... ”” (బహ్ములోకం బు వలన నుండి అనియుం 

డగా వలనకు నవర్గక మురాగా (బహలోకంబుననుండి అని యయ్యనని భావము 

ఈ యాదేశము వికల్పము గనుక రూపాంతరములు నుండును. (లోకంబం 

దుండి, లోకంబందడునుండి, లోకంబువలన నుండి, లోకంబు నుండి.) 

ఈ సూ[తము బాల వ్యాకరణ సూ[ళొర్లమునే వివరించుటం జేసి స్పషార్త 
థ్ కు జి 

మగును, 

సూ, వలన కాదేశం బగు ద్వితీయాస _ప్రములమీంి యుఐడికి 

లోపంబు బహుళంబుగా నగు. ౧౧ 

య. ద్వితీయమిాంది యుండికి'క. విచ్చేయు మదితిగర్శ్నముం. 

'జెచ్చెర -వలువడు మహాత్మ 1) భాగ.౮ స్యాం.౫౦ లి. ము. స_ప్పమి 

Sea —- ఆ, రక వదనగహాంరమున వ ల ప గాంది యుండికి ఆ. ర_కృంబు, గహ్యూ వ అద వాటు 

ఇాగ.౧ం౦ సాం. పూ.౧౩౬౩. “ని, ఉడుపధంబునజూటు నుడుప 

(తతి భాతి "వడపహోారముల పినిపుడముం చాక.” పాంకు.౫ ఆ,౨౬ ౭, 

“గూతిలో, చెలువడం గోవములిం దిగిచె.” భార. ఆడి. ఆ.౧రరి. క. 

నటు డొల్ల యా కమించిన, కలి కరో్క-టక వివంబు (క్కు చ 
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నొడలన్, వెలునడి్” భార, అర.౨ ఆ.౧౭౮. *ఉ. పాచ్చిన సంభ 

మంబున ననేకులు _బద్దల వార లెక్కడన్, వచ్చియొ మోంది రా 

కొలున్రుజారి.” కళా.౨ ఆ.౭0 మొ. (గర్భృమున్ =గ ర్భమునుండి, 

ఎక్కు-డన్ =2క్క-డనుండి. ఇట్టంతట నూహ్యములు.) బహుళ గహ 

ణముచే నందువిాంది యుండికి లోపంబు కలుగదని మయుజటుంగునది. 

ఈ సూతము నిట్లు చెప్పుటకు నంద్వితర స_ప్తమ్యుర్గక వర్ణకంబుల 

మోా౭ది యుండికి లోపంబువచ్చుట (పయోజనంబు. 

ఉండి పదము పరమగునపుడు వలనకు ద్వితీయా స ప్రమీ [పత్యయము 

లాదేశముగా (బాల. కార ౧౧ సూ చెప్పబడినది. అట్లి యూ దేశ ములు 

వచ్చినప్పుడు పరముగా నున్న * ఉండి” పదము లోపించుటయు: గలదని 
చెప్పుచు న్నా (డు. 

ఈ లోపము బహుళ మనుటచేం [(బయోగానుసరణ మపేక్షితము. ఉ॥ 

“క విచ్చైయు ... " గర్భమునుండి యని ద్వితీయమోండ “నుండి” లోవించిను. 

“ర క్తంబు ,.. ** గహ్వరమున నుండి యని నవర్శకము.పెనున్న యుండికి లోపము 

వచ్చెసు (నవర్గకము పూర్వ సూ తముచే వచ్చెను “ఉడుపథంబున .," ఇం 

దును నవర్గక మునకు బరమగు “ఉండి ' 'శబ్బము లోపించెను, ఉడుపథంబున 

నుండి యని యర్థము, 

“నూతిలో వెలువడ ...**' ఇందు “నూతిలో” ననుచోట “లో నుండి"' 
అని యుండగా “నుండి''కి లోపమువచ్చెనని యభి|పాయము, కాని తనుంగు 

వ్యాకరణములలో “లోన్ ''అనునది సప్తమి* [పత్యయము కాదు. షష్టీ ప్రత్య 

యము. అందుచే దీనిమా7బ్ నూరకికిలగబా_ప్రియుం గానరాదు. కావున నియ్యది 
యుదాహారణ యోగ్యము కాదు. కాని “లోఫలిననునది సప మో [ప్రత్యయ 

ముగా6 గూడ. (బయోగములందు. గానవచ్చుచున్నది. కాని యిది సప్తమా 

పత్యయమగుట నీతడు విధింపకపోపుట లోపమనవలసియున్న ది. 

సంన్మృతమున “గవాంగోషువా కృష్ణా బహుక్షీరా” మున్నగు రీతిని 
నీర్హారణమున షష్టీ సప్రమా విభక్తులు రెండును వచ్చును. తెను;గున నిర్థారణ 
మున సప మోవిభ క్రి మాతమే న్యాయముగా వద్నుచున్నది. లోపల అనునది 
షష్టీ్మీపత్యయ మనియు నయ్యది నిర్ధారణమున నే వచ్చుననియు( జింతామణీ 
“లోపల నిర్రారణోద్భవాప్టీ ” అనుసూ(తముచే తం జెప్పియున్నది, అనూ (తము 
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ననుసరించుచు6 దరువాతి యాం|ధవెయాకవణుు గూడ “లోపలి” ననునది 

షష్టి యని వచించిరి ఆలోచింపయాం చెనుగున నిరారణావధికి నప ఏ 
బద ఎ 

యొక్కటియ వచ్చుననియు “తోపల''ననునడి కూడ సవపమో పత్యయ మె 

యనియు. జవ్వుట యుచితము. “భోపల''నను విభ క్తి నిరా రణము తప్ప 

వేజ్ొక షష్ట్యర్ణమున లేనేలేదు అట్టిచో దీనిని షష్టి యనుటకం కొ సప్తమి యను 
టరయె తగియున్నది నిర్గారణమున సంస్కృతభాషయందు షకీ సపములు 

రెండును వాడం' డుచున్నను దెనుంగున మా(తము స ప్రమియొక్కటియ వాడ; 

బడుననియు నొక్క “లోపలోనను ప్రత్యయము మా,తమే కాక అందున్, 
నన్ , అను సప మో పత్యయములు కూడ నిరా కశార్చమునం [(బయోగింపంబడు 

చున్నవనియు. 'దెలియందగును. కనుకనే (పౌఢవ్యాకర్త “లోపలి'నను దానిని 

సప్తమి యని |భాంతిపడి “నూతిలో వెలువడ గోమలిం దిగిచె*' ననుదాని నుదా 

హరించెను. జ్యోతిస్సులందు వర్యు(డు రవి, భూతంబులందగ్నివరుండు, విద్యల: 

ప్రధాన సావి(తి wa . అనిలచయమ్మున: (బాణము, పక్రులందు శ్యేన మధి 

కంబు. భార అశ్వ ౨౪. ౧౬౧ ప. ఇవ్విధముగా నిర్ధారణమున “అందున్, 

నన్, అన్ ** అనునవి కూడ వాడంబడుచున్నవి ఇంతియకాక స ప్రమ్యర్థమున 

వచ్చిన తృతీయ కూడ నిర్రారణార్థక మగును, ఉదా మనుజుల వి|ప్రుండు. భార, 

శాంతి. ౧ఆ. ఇ౧ప. *మనుజుల' "అనుడానిని సప్త మ్యర్థమున వచ్చిన ద్వితీయ 

యని (చూ, కార. ౨౮ సూ.) (పొఢవ్యాకర్త చెప్పుట చేత స ప్రమావిశకకి 

యివ్చకఠు6 (బాప్రించునని యాతని యాశయమగుట చే నిర్ణారణస్టలమగు నిట్టి 

చోట్ల సప్తమి వచ్చునని యాతడు తలంచెననుటకు సందియము లేదు. కావున 

సప్త మి* సదృశ్యమువలన “లోపల”ననునదియు సప్తమోా |ప్రత్యయమే యని 
తలంచి [పాఢవ్యాకదర్త “నూతిలోన్ ...''అనుడాని నుదాహరించను. 

ఉన్రతుసెల్తింల నొడలన్ * ఒడలు = అను శబ్ద మౌపవిభ క్తిక మగుటచే 

దీని నప్తమికి భాల. ఆచ్చిక ౩ చసూ॥చే “నిత్వము, వది ““ఒడలన్ ఉండి” 

అని కాగా నీస్మూతముచే “నుండి' లోపించి “ఒడలన్ వెలువడి” అని 

యయ్యెను. ఒడల నుండి వెలువడియె నని భావము. బహుళ గహాణము వలన 

'“బ్బడ్లలినుండి "అను ద్వితీయ మోది ““యుండి"కి లోపము రాదని తెలియవల 

యును. ఇక్షు ప్రయాగములనుబట్టి యూహించుకొనవలయును, 

a5 
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ఈ వాచ్చిన. . ఎకుడన్”, ’ ఎక్క డమండి''యని యక్షము. ఎక్కడ అను 

నది నిత్యికవచనాంతమని శెబ్బ. ౨౮ సూ॥నం జెప్పెను “ఎక్కడ _ అందు 2 

ఉండి''. బొపవభిక్తికమగుటచే అత్వము వద్చి “ఎక్కడన్ "అని యగును దీని 
మోద నున్న “ఉండి”కి లోపమురాగా “ఎక్కడన్ అని యయ్యెను. “ఎక్కడ 
నుండి వచ్చియోాఅని యకర్షనము 

సూ[తమున నెల సప ములమో(ది యుండికిని లోపము చెవ్పుచున్నట్లు 

తోచుచున్నది. అయినను బహు (గహాణము వలన “*అందు'అను సప్తమి 

మో6ది యుండికి హమాతము లోపము రాదని వ్యాకర్త వివరించెను ఇఖనుటచే 
“గహ్యారమునందుండి వణదపాచ'' ఎని యుండవచ్చును గాని వదన గహ్వారము 

నందు వరిదవార అనురీతి నుండరాదని భావము బహుళపదమును సూ|తమున 
జేర్చుటంజేసి ““అందు”అనునది తప్ప మిగిలిన సప్తమీ పత్యయములమో (దనే 
అనగా “అన్” “నన్” అను పత్యంుములమో(దనే యుండికి లోపము 
వచ్చును. “అందు''మోది యుండికి లోపమురాదు. ఈ సూతము బాల వ్యాక 

రణనున నను కమగు విషయమును జెప్పి న్యూవతను బోంగెళ్సైను. 

సూ. కొన్నియెడల "హాశతుపునం దన్నంత [కియలమీదను బట్టి 

వర్ణ కందు విభాష నగు, ౧౨ 

ఉ. శే. (బవా ఇ సట్టించుమకుచు నారాయణుండు, హారుండు 
వారియించు భువనంబు లవసరమున, నెట్టు సమకూరు వీరికి నీ | పభావ; 

మోవు గలుగంగం బట్టిగా కిందువందన !” కాళీ. ఆ,రోరో. పత్తంబునం 
గలుగటంబట్టి ము, 

కొన్ని స్టలమ.లందు "హెత్యర్రము బోధింపంబడునపుండు చదువన్, రాక్, 

మున్నగు నన్నంత|కియలమోద “బట్టి” అను పంచమా [పత్యయము వికల్ప 
ముగా వచ్చునని భావము. అన్నంత|కియ యనగా భావలక్షణాదులలో వచ్చి 
నుజి [ప్రత్యయమంతమునం గలది. అంతియకాంని **అన్ '” అనుదానిని ఎట్టి [క్రియ 
కును విధించియుండ లేదు. *నుజి” జిత్తు గావున వెనుకను ఉకారమున్నచో 
నయ్యది ““అి'కార మగును, చివరనున్న ““ఉి'కారము లోపింప6గా “అన్ **అని 
యగును. ఇట్టి దాని న యిచ్చట [గసాంపవలయును. కీ (వత్యయాంత్మకియను 

జేకే వెనుకనున్న అకారముతో గూర్చి “అక్ష|పత్యయాంతావ్యయంబు కళయ'' 

యను'వోట నక పత్య యమని గపి*ంచెను గదా! ఇచట అన్నంత మని యున్నను 
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“రాద్ '' “పోన్ '' “కాక్” మున్న గునవియు [(గహింపంబడును. అక అను అకా 

రము లేకున్నను “రేకి అనునది అక ప్రత్యయం తములలో? 'జేర్పుబడినది గదా | 

ఉ. (ఒహ... గలుగంగంబట్రిగా కిదువదద. *ఐచట'' “కన్ ’'అనునదియు 

““కలుగన్ ''అనునదియు అన్న ఎత|కి, యలు కన్ అను నన్నంతము సాధారణముగా 

నన్నం తాదులపె ననుపయు క్రమగుచుందును. కావున నిట “కల్రుగు''ఛాతువునే 

ముఖ్యధాతుపుగా (గ్రహించినట్టు తోచుచున్నది కన్ అనుదానికి “వట్టి” “చేరి” 
“కలుగంగంబట్టి"అని యయ్యెను ఇరు కలిగియుండుట చేత అని 'హేత్వర్షము థభాసిం 

చును. గుణ|కియలు (పవ్మ తి నిమి తములుగా గల నామనులకు మాతమే బాల 

వ్యాక ర్ర ర పట్టి ఫర రక మును హేత్వర్షమున విధించను ( జూనముం బటి ముక్తుండగు, 

నీవు వచ్చుటంఒట్లి ధన్యుండనయిటిని). అన్నంత్మకియ విభక్తి [పత్యయములు 
చేలదగిన కృదం తశబ్దము శాదు ఇది యొక తుమున్నర్షకమువంటి యవ్యయము, 

ఇట్టి దానిపై ఏ విభ క్తి [పత్యయములును వచ్చుట కవకాశను లేదు. అందుచే 

నన్నంత్యక్రివ వి మోద మ్మౌాతము హేత్వర్థమునం ఒట్టి వర్గకము చేరునని [పొఢ 

వ్యాకర్త ర విధంపవలసివచ్చెను.” 

సూతమునందలి ““యన్నంత[కియల మో దను” అనగా “అన్నంత కియల 

మిద6 గూడ"అని సముచ్చయమును బోధించుచున్నది. ఇట్లనుట చే అన్నంత 

[క్రియల కాక కృదంత (క్రియ! ల్లకును ో బట్టి'' వ రకము వచ్చునని శారా 

ఇయ్యది ెకల్పిక కము కావున “యిట్టి” వర్గక మన్నంత। క్రియకు రానిపక్ష 

మున కృదంతమునకు వచ్చును. కలుగుట "లన కృదంతము. దీనికి “పట్టి"' 

అనునది చేరి *“కలుగుట్లంబట్లి''అని యుండును. అని ర క వతు. ఆ 

గలుగుటం బట్టి మొ.'' అనునది సూచించుచున్నది. 

“వట్టి వర్గకంబు హేతువులగు గుణ|కియలకగు''అని బాలవ్యాకరణ కర్త 

సూ(తించెను. ఇందు |గియలనగా ధథాతువులని యర్షముకాదు. అసమాపక 

[క్రియలనియు6 దలంపరాదు. వచ్చుట, పోవుట, రాక, పోక, మున్నగు విభ కి 

పత్యయములు రాదగిన కృచంతములని తలంపవలయును. అంధుచేం “గలుగం 

గన్ ''అను నన్నంత క్రియకు “పట్లి'ఎను నిభ క్తిపత్యయ మాసూ| తముచేం జేరుట 

కవకాశ మే లేదు కాపున |[బౌఢవ్యాక ర్త విధింపవలసీి వచ్చెను. 

సూ, షష్టీస్థానికంబగు కువర్ణకం బొకొ_క్క_చో ద్వితీయాది విభ 
కులకు మూతలు గా దత్త దర్భంబులం జూప ట్రెడి. ౧9 
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ఉ. ద్వితీయకు - వేంటకుం బోయిరి, పొలమున  *ేౌను. 
పతే౦బున వేంటం *బోయిరి. భార. అర. ౬ ఆ.౧ి౮. అవ్విభుండు 

“వాలమేగెను.” వి.పు.౭ ఆ.౨౬౧ మొ. ఇట నొకానొకచోం గొజుకు 
కయి వర్ణ కేంబులు నయ్యెడి. ఆ. *చ అత డొననాండు వేటకొజకై 

తనునేలిన వారు వేడ్క_తోం బాతముగ బె బైనమౌాటం గని.” భల్లా. 3 ఆ, 
“ఆడవికి వేటకై యరిగి.” పాండు ౫ ఆ.౧రో. చ. *చిరముగ (బహ్మా 
కుం దప ముచేసి. * భార. ఆది.౨ ఆ.౧౩౮, “పశంబున _(బవాగను 
గూర్చి తపముచేసి మొ తృతీయకు - క, లోకో త్తర చరితుండగు, 
నా కావ్యతనూజ నికు నారాధ్యను.” భార. ఆడి, ఆ ౧౩౫ “అసురు 
లకును బూజసీయులు.” వారి. పూ.౨ ఆ.౬౦ మొ. పతమున నీచే 

నారాధ్యను. మొ. “చ. అరిముదభేది నీకు వివమాజి ముఖంబుల 

మార్గినంగనో, —_— హారికిథంబులు మార్భినునయ్య jy 
బార ర ర ఆ.౮౮. *అంగపతి కెదిరించెన్.” కళా.౮ ఆ ౬౫, మొ, 

పక్షమున నీతో వమూార్కొన నోపరు, వారితో మారో ్క-నునయ్య, 

అంగపతితో నెదిరించెన్. (ఇట అర్థ భేదము విశేషము). పంచమికి 
క్ల విలువిద్యనీకు నొరు ల, గజముగలేకుండ .” భార. ఆది ౫ి అ. ౨౫. 

పతమున చికింకు నగ్గలముగ (ఆగ్యలము — అది న గల 

గణం బని యెటుంగవలయును.) స_ప్పమికి “కోమలి సీ కనుర "క | 
భార. అర.౨ ఆ.౨౧౬. పశతృమున నీయం దనుర క్ష. *శా. ఈ పాండి 
త్యము సీకుం దక్క. మణి మంచే గంటిమే!” సా స్యా. ౨ ఆ.౬రీ. వతుమున 

సీయంను. దక్క. “ఆ. అహీవివంబు చేత ననయంబు దగ్గుండ, నె తినింక 
నాకు ననఘ 1! సె మ! భార. అర.౨ ఆ.౧౭౫౯ మ్మ, wee నా 
విషయమున ౫౫ సెపు వ నుజాహారణంబులు పూర్వ న్యాకర్గ 

కొంబులం జూయనది, 

షష్టీ స్థానికంబగు జ షవ్షీవిభ క్రి [పత్యయమయిన. కువర్గకంబు = కు అను 
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కొన్ని చోట ద్వితీయాదులయిన యయిదు విభక్తులకును బదులుగా “కు 

అను షష్టీ విభ క్రి పత్యయము వచ్చును. అట్లు వచ్చిన కువర్లక మేవిభ క్రికిమాటు గా 

వచ్చెనో యా విభక్తి బోధించు నడ్డమును బోధించుచుండును. 

ఉచాహారణములు : ద్వితీయకు == ద్వి తీయార్లమున వచ్చిన కువర్గ మునకు. 

“వేయను గూర్చి''అను ద్వితీయకు బదులుగా ''కు*వచ్చి వటకుంబో యిరి అని 

యయ్యెను. 

“పాలమును'అను ద్వితీయకు బదులు పొలమునకేంగెను అని షష్టి 

వచ్చెను. ఈవ షష్షీ కువర్లక ము రానిపక్షమున “వేటంజోయిరి''అని ద్వితీయతో 

నుండును. “పాలమునకగాను” అనుచోట “కు రానియపుండు ద్వితీయాస్టాన 

మున6 [బథమవచ్చి “పాలమేగాను''ఆని యయ్యెనని విస్థుపురాణోదాహరణము 

తెలుపుచున్నది. 

“కొన్ని యెడల నుదేశ్యమా(త్రంబున కగు'*'నని బాల వ్యాకరణ కర్త చెప్పు 

లచే (చూ॥ బాలవ్యా॥ కార ౮. సూ॥వృ త్తి) చతుర్దీ పత్యయములును ఇట 

రావచ్చును. అప్పుడు వేటకొజకు, వేట-కె అని యుండును దీనికి “అతడొక 

నాడు... 1 “ఆడవికి వేటకై అనునవి వరుసగా నుదాహరణములు. (పొలము 

కొఅకేగాను అని యుండుట కానరాదు. 

చిరముగ ...! (బహ్మను గూర్చి అను ద్వితీయకు బదులుగా “బహ్మకు 

అని షష్ట్యంత మయ్యెను 

““వేటం బోయిరి'””అనుచోట ద్వితీయ వచ్చుటకు విధానము కానరాదు. 

తు “వేటి'ిఅనునది కర కాదు కనుక ““కర్టుంబున ద్వితీయ యగుని'ను నూత 

ముచే రాదు. ద్వితీయయే రానిచో [పొఢవ్యాకర్త విధించిన ““గుటిచి'' యను 

[పయుక్రమెట్లగును ? గుజిచి యనుపయు క్త మగుననియే యీతడు చెప్పెను 
గాని ద్వితీయను విధింనకేదు గణా! ద్వితీయంగూడ నితడే విధించెననుకొ*ని 

నను *గుఖజి: చి'యనున దిచ్చట నను[పయు క్ర కము కాలేదుగదా - అయిన (పాఢ 

వ్యాక ర్ర కారకము ౨సూ॥చే ఉద్దేశార్ణమున( ద్వితీయను విధించి దానికి గుణించి 

అనుపయు క్త కమగులును వికల్పముగా విధించెనని యూహించుకొని వేటంబో 

యిరి అనుచోట ద్వితీయ వచ్చెనని తలంపవలయును. 

తృతీయకు:_ “తేకే,,.1 నీచేతిఅను తృతీంగూసానమున కువర్గకము 

వణ్చాను, వత్షమున నీచే నారాధ్యను అని తృతీయ యుండును. అసురులాకును ,.. | 
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అసురులచేత అను తృతీయకు మాటుగా కువర్ణకము వచ్చెను. అనురులచే నని 

తృతీయయు నుండును. “'అరిమద భేద...” నీతో, హరితో అను తృతీయకు 
బదులుగా “కుివచ్చి నీకు, హరికి అని యయ్యెను. హరికి అనుచోట “ఇకా 

రంబుమోది కునువు''అను సూ[తముచే కు_కి అని మారెను. ఇక అంగపతితో 

అనుటకు బదులు ““అంగపతికి''అని మారెను. ఇచ్చట నర్లభేద మూహింపవల 

యును. పంచమికి - “విలువిద్య... /”నీకంకు అని *కం కొ వర్గోకంబన్యార్ణాది 

యోగజంబగు పంచమి కగు” బాల, కార ౧౨ నూ॥చే కం#ు వర్ణకంబురాంగా 

దానికి మాజుగా నీ సూ[తముచే “కుెవర్లకము వచ్చెను. “అగ్గలము” అను 

పదము అధికము అసు నరము గలది. అధికము, అల్పము మున్నగు సాపేక్షశబ్ద 

ములు అన్యార్గాది గణమున గణింప6దగినవి. కువర్గకము రాని పక్షమున *కం క 

వచ్చి నీకంకు అనియు నగును. 

స ప్తమికి--కోమలి...! ఇట వెషయిక 'ధారంబగుటం జేసి “సియందుి” 

అని సప్తమి వచ్చును. ఈ సూ॥చే దానికి మాజుగా కువర్గకమువచ్చి నీకనుర క్త 

అని యయ్యెను “ఈ పాండిత్య... ;”* ఇట పాండిత్యమునకు “నీవు అనునది 

యధికరణమగుటచే “నీయందు” అని స ప్రమ్యంతముగా నుండును. ఈ సూత 

ముచే “కుివర్లక మువచ్చి ““నీకు''అని యయ్యెను. “అహి విషంబు... 1 'ఛానిష 

యమునన్ అను సప్తమికి మారుగా ోనాకుిఅని యయ్యెను. 

ఇలు నా శబ్దమునకు విషయ శబ్దము చేరి రాని"పె “నన్ అను సప్తమి 

యుండును. కువర్గకము వచ్చునప్పుడు విషయ శబ్దము లోపించి “నాకు”అని 

యయ్యును. అందు అనుదానికి మాజుగా గాని “నన్” అనుదానికి మాటుగా( 

గాని కువర్గకము వచ్చెననుటకు వలను పడదు “నాయందు సెవుము' అని 

[పయోగములు కానరావు. వెషయికాధారమునకు స ప్తమ్యంత విషయ శబ్దము 

చేరునని బాలవ్యాకర్త బోధింపలేదు అయినను “విషయ నిమితాది జాత థై 

వాన్యా'" అను చింతామణి సూూతసూచిత పద్ధతి ననుసరించి సప్రమ్యంతమగు 

శబ్దమునకు కుపర్ణకము వచ్చునని యర్థ మ్ సందర్భమున జయవలయును. 

వెషయిక న ప్రమా స్థలమున సాధారణముగా దెనుగున విషయశబ్దము 

ఆధారమున కను[పయు క్షమయి దానికి సప్తమా [పత్యయములు చేరుచుండును. 

కువర్ణకము వచ్చెనేని విషయశబ్దాను[పయోగము లోపించుచుండును. చతుర్ధికి 
బాల వ్యాకరణముననే యుదాహరణము గలదు - జనక్తుండ్లు రామునికిం గన్య 
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నిచ్చెను. ఇట సంపడానంబునకుం జతుర్షి యగు నను (బాలం కార. ౮సూ॥) 

సూ తముచే పక్షాంతరమున “రామునికొఅకుిననియు నుండును. 

ద్వితీయాది విభక్తులకు షష్టి వచ్చునని స్కూతమున: జెప్పుబడినది. ద్వితీ 

యాదులనగా ద్వితీయ మొదలు అన్ని విభక్తులును నందు(జేరును గావున వతు 

ర్డికిని కువర్గకము వచ్చిన యుదాహరణములు చూపవలసియుండగా చూపంబడ 

లేదను శంక గలుగుచున్నది అందుచే వెనుకటి వ్యాకరణములం దే చతుర్ద్యుదా 

హారణములు స్ముపసిద్దములగుటం జేసి మజిల నిట నుదాహరింప లేదనియు వాని 

యందం జూమనది యని వివరించెను. 

ఈ కువర్షకము షష్టీ [ప్రత్యయ మే కావున షష్టీ విభ క్తిం గూర్చి వేలుగా 

జప్పనక్కఅలేకపోయెను. 

బాల వ్యాకరణముననే క్ర క్షువర్ణకము తృతీయా, చతుర్జ్, పంచమో, విభక్తుల 

స్థానమున వచ్చుచుండుననోజే ప్పీ యుణాహరణములు చూపంబ"డను. (చె|తునకు 
మే తుండు తుల్యుండు, రామునికిం గన్య నిచ్చెను. చోరునకు 'వెజచ్చె సంబంధ 

సామాన్య వివక్షయం దన్ని యర్లములందును షష్టీ వచ్చుట సంస్కృతమునను 

సాంప్రదాయిక మే. 'తను6ంగునను సంబంధ సామాన్య వివక్షచేతనే యితర విభ 

కుల స్థానమున షష్టీ వచ్చుచున్నదని తెలియందగును. అట్టి విశేషమును చెల్పు 
టక [ఫొఢవ్యాకర్త యీ సూతమును రచించెనని భావింపందగును. 

సూ, వీప్వృయందును గాలసరిమితియ దును నామంబులకు( గువ క్ర 

కం బగు. ౧౪ 

ఉ. వీప్పయండు..మాని |మానికిని నరిగి యరిగి, యడుగు.” 

భార. అర.౨ ఆ.౯ార. క  కళా౭ ఆ.౫గా మొ, కాలపరి 

మిఎయందు. -- క. కొండొక సేపునకుం చెలిసి.” వారి. ఉ.౧ ఆ.౧౩౨. 

కక సెట్టన వర్గావధికిం, 'బెట్టంగల యప్పనములు చెట్టియు.” వి.పు. ౭ 

ఆ. ౧౦౪. *న-గ్లీ, అలిగి పార్టునిశిర మాతను చెలల కురి, _దొళ్ళ భవి 

లుంచి దేవి యదృశ్యయయ్యె.” జై.ర ఆ.౭5౪ మొ. 

న dd lle యనంబడును. 
“వి; చ్య ఆపు మిచ్భావీప్సా వ[గహూము. అట్టి వీప్సార్ణమున ద్విరుక్తి శబ్ద ౧౧౪ 

సూ, చే వచ్చును, అట్టి ద్విరుక్త శబ్దములకును, కాలపదిమాణమును బోధించు 
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నపుడును నామములకు *'కు అను షష్నీవిభ కి వచ్చును ఇందు పూర్విపదము 

నందలి విభ క్తికి బాల సంధి ఇం సూ॥చే లోవము వచ్చెను. 

వీప్సార్హ ద్విత్వము పదములకే గాని [పాతిపదిక అకు గాదు. (మాని[మాని 

కిని, ఇండ్రిండ్రకు _ అనుచోట వీప్సార్హక ద్విరు క్ర శబ్లములకు షష్టీ విభ కియగు 

“కు” చెను. కొండొక సేవునకుం ..| *సేవునకు, 'వర్దావధికి, ఆటు “నెలలకు” 

అను మూడు పదములందును కాలపరిమితి వేరకట. “కు”వర్ణకము 

వచ్చెను. “కొం డెక"సీపునకుం దెలిసి” అనగా తెలియుటకు అవసరమగు కాల 

పరిమితిని “కొండొక సేపు అను పదము సూచించుచున్నది. 

కాలపరిమితి యందు( గువర్ణక విధానము ఆవశ్యక మే. లే3చో కొండొక 

సేవుఅను శబ్దమునకు కొండొక సేవునందు అనియా, కొండొక సేపునన్, 

అనియా ! కొండొక 'సేపుచేత అనియూీూ ! అని సందేహముగా నుండును. డానిని 

బో గొట్టుట_కె కువర్ణక విధాన మావశ్యక మే. కాని విప్ప యందు గువర్హకవిధాన 

మరావశ్యక ము. అంతియకాక విరుద్దము కూడను. [మాని మానికిని అనుచోట 

మష్టీవిభక్తి క్రి కర్శార్థమున వచ్చును. ఇచ్చటి షష్టీ విభక్తి క్రి “అరిగి'' అను [క్రియతో 

నన్వయించు చున్నది. ఇచట వీష్ప లేకపోయినను షష్టీ వచ్చుచు నేయున్నది,. 

షౌలమున కే(౯గ౫ను అని యున్నదిగణా | మానుదగ్గరకు అను నర్జమున మానికి 

అనునది పయోగింప(బడెను. “అడుగు”అను కిYియలో నియ్యది కర్ణుగా వివ 

క్షించినచో *“మా9నిమా9నిని నరిగి యరిగి యడుగు అనియే యుండునుగదా |! 
“ఇంటింట బిచ్చ మెత్తను" ఇత్యాదిగా స ప్రమ్యంతముండుటకు వీలుకాకపోవలసి 

వచ్చును. ఈ కువర్ణకము నిత్యముగా వచ్చునుగదా ! సప్తమికి. పా పియెట్టు ? 

సూ. ధాతుజ విశేషణ భావార్టకపూర్వ వ్యవహితావ్యవహిత కర్షృ 
పద (ప్రథమకు( దజచుగ యొక్క. షష్టి యగు, ౧౫ 

ఉ. (౧ లో ౧.) ధాశుజవిశేషవణ పూర్థవ్యవహిత క్ర్శృపద 

(పధమకు ఎ వ. బాహుకు రధంబుగడపు నేర్నున కి Mes భార, 

ఆర,౨ ఆ.౧౭6౦. “తనమునుపడ్డ బన్నములు.” దో. 5 ఆ.౧౦౨. 

“ద. కని తన Se గామిక్ విస ఖ్ వారి రాశిలో, 
మునుంగుచు.” వారి. ఉ,జ ఆ.౧౧౨. నా యొనర్పంబూనిన కళా 

పూర్షోదయంబు,” కళాం ఆ.౧౦౫ (౧లో ౨) థాతుజ విశేషణ 
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పూర్వావ్యవహిత క_ర్షృపద (పధమకు -- “అన్నల భూపాలకు పోయిన 

వలను.” భార. అర..౨ ఆ.౧౮౯. “వ. వానిపన్నిన వృషభగోమయ 

“ఫవణంబు చేసి.” TO GERD అ.౯౩. "కొకు? గలండేని మతి 

శ కుండేని నన్యు, లన్యులకు హీంసగావించునహడు డాసనిం, బూని 

వారింపకున్న నష్ట్పురుముంజేంగు, హింసచేసినవారల యుంగుగతికి” భార. 

ఆది ౭ఆ.౧౪౫. “వ, అపార పారావార పర్యంత మహీతలంబునంద్నున్తా. 

చూడనిరాజు లెవంరునులేరు" భార. అర ౨ ఆ.౧౯. తే. ఆ జర 

త్రారులగని చెప్పుమయ్య వాని, నెటుగుదేని మా పడియెకు సీయవస్థ .” 

భార. ఆది.౨ ఆ ౧౦౪౪. వ. నీ చేయు వేదన నన్నుం దాంకనోపదు.ి 

భార. ఆది.౨ అ.౧౦౮. “వీ వాంసచేం దనవినినంత కంటును రూప 

విభ వాతిశయముల వెలుగుడాని. భార. అర.౨ ఆ, 5౯. (౨లో౧) 

భా వార్థక పూర్వవ్యనహిత క_ర్త్రపద (పధమకు “వ, మన పుట్టిబుద్ధి 

యెొజుంగుట మొదలు.” హరి. పూ. అ, (౨లో వస భావార్థ 

పూర్వావ్యవహిత క_ర్హృపద |పధమకు - క, పరీశ్నీ జ్ఞనపాలు చను 

రుం గృశుండను, మునివలన నెటింగి.” భార. ఆది ౨ కా మొ. 

తఅచుగ ననుటచే “బాహుకుండు రథంబుగడపు నేర్పునకు ఇత్యాదు 

తెబుంగునది. “క. మేము పఠింపని జూ మ్రుములె మా పరఠింపని 

శ్రుతులే? ఆము,౬ ఆ.3౨ మొ. 

బాల వ్యాకరణ [కి నూపరిచ్చేదమున అలు, అగ, ఆజ, ౭. సూత్రము 

లలో. జప్పంబడిన యేడువిధములగు విశేషణములును ధాతుజవిశేషణము ము లన( 

బడును. ఎడు, ఎడి, తల్లోపము, ఉన్న కల, న, ని, అనునవి యరతమందు(గల 
క్రియలు, (వండెడు, వండెడి, వండు, వండుచున్న, వండ6గల, వండిన, వండని 

అనువొనిం బోలినవి) [కీయాజన్య విశేషణము లనంబడును భావార్థకములనగా 

అలుక, అలుగుట మున్నగు కృదంతములు, (భావార్గకములనగా నొక్కు టవ ర్థ 

కాంతములు లు మాత మేయని తలంపరాదు అట్టి వింకను గలవు) 

ఛాతుజవీశేషణములకును, భా వార్జకములకున) జూడ ర్యముననున్న కర్తృ 

పొచకమగు పదమునకు [పథమావిభ క్షికిబదులు షష్టీవిభక్తి వచ్చును. ఇట్లు 
26 
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వచ్చుట తఅచుగా భాషయందుగలదు వానికి పూర్వమున నుండెడి కర్తృృపద 

మొకప్పుడు వ్యవహితముగను వేరొకప్పు డవ్యహితముగనుంగూడ నుండవచ్చు 

నని భావము. ధాతుజవిశేషణములును, భావార్షకములునుగూడ [కియావిశేష 
ములను బోధించుచుండును. ఆ [కియలకు కర్తలగువానిని బోధించుపదము 

లకు యొక్క షష్టీవచ్చునని భావము(ట ధాతుజ విశేషణ పూర్వవ్యవహిత కర్త 

పద |పథమకును (2) ఛాతుజవి శేషణ పూర్వావ్యవహిత కర్తృపద (పధమకును 
(8) భావార్హక పూగ్వవ్యవహిత కర్తృపద [పధమకును, (4) భా వార్డక పూర్యా 

వ్యవహిత కర్తృపద (పథమకును దజచుగా యొక్క అను షష్టీ ప్రత్యయము 

వచ్చునని కాత్పర్యము సిద్ధించును. వానికి వరుసగా నుదాహరణము లీయ'. 

బడును. 

(1) బాహుకు ... ఇందు “కడపు అను ఛాతుజవిశేషణమునకు. బూర్వ 

మున “బాహుకు” అను కర్తృృపదము గలదు. (కడపుట అను క్రియకు కర్త 
బాహుకుడుగదా) బాహుకు అనుపదమునకు కడపఫపు అనుపదమునకును నడుమను 

“రథంబుి” అను వేరొకవదము అడ్డ ముగానుండుట చే వ్యవహీత మయ్యెను ఇట్టి 

“బాహుకు” ఆనుపదము (పధమాంతముగా నుండక బాహుకునియొక్క అని 
షష్ట్యంతమయ్యెను. బాహుకునియొక్క అనుచోట ౧౬ నసూ[తముచే యొక్క 

లోపించి “బాహుకు రథంబు గడపు నేర్చునకుూ” అనురీతి నుండెను, “బాహు 

కుండు రథంబు గడవు నేర్చునకు” అనియుండుటకు బదులుగా *ీబావుకు 

రథంబు గడవు నేర్ప్చునకు” అని యయ్యెన భావము. 

వడ్డ అను ధాతుజవిశేషణమునకు6 బూర్యమున( శ ర్యపదమగు తొ 

శబ్దము “మును” అను వేరోకసదముచే వ్యవహొతమయి యున్నది. ఇచట 

“త” అను శబ్దము తాను అని (ప్రథమాంతముగా నుండుటకుబదులు తన 

యొక్క అని షష్ట ్ యంతమయి ౧౬ సూ॥చే యొక్క లోపింపగా “తన మునుపడ్డ 

బన్నములుో అని యయెను, తొను మునుపడ్డ బన్నములు అనుటకు మారుగా 

కకత్రన మునుపడ్డ బన్నములు' అని యయ్యెను. 

కనితన ..! ఇట “కన్ని అనుధోనీ కర్తయగు ““తఈ'' శబ్లమునకు 

యొక్క షష్టివచ్చి “తాను మున్నుగన్న'' అనుటకుబదులు “తన మున్ను గన్న" 

అనియయ్యెను, తన, కన్న అనువానికి “మున్ను” అనుదానితో వ్యవధానము 

గలదు 
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నా యొనర్పంబూనిన...! పూనిన అను విశేషణమునకుం గ ర్హయగు 

“నా” శబ్దము నేను అనియుండుటకు మాటుగా నాయొక్క అని యయి 

యొక్క లోపించి *నాయెనగ్చుంబూనిని* అని యయ్యెను. ఇచట “ఒనర్సన్ * 

అనునది అడ్డముగా నున్నది. 

(2) అన్నల భూపాలకు ...! పోయిన అనుడానికి క ర్రయగు నల భూపా 

లకశ బ్ర మవ్యవహితముగా బూర్యమున నున్నది. అందుచే ““నలభూపాలకుఒడు 

పోయిన** అనుటకు మాజుగా “నలభూసాలకునియొక్క పోయిని” అని 

షష్ట్యంతమయి యొక్క లోపించినది. 

వ గ 
“పన్నిన అను విశేషణమునకు. బూర్వమున నవ్యవహితమునున్న (కడ)? 

శబ్దము “వాడు” అని |పథమాంతముగా నుండక “*వానియొక్కి అని 

పష ష్ట్య్యంతముఎ' యొక్క” ' లోపించి **వానిపన్నిని' అని యయ్యును. 

ఎజుక,...! “వంగు అను [కి యాజన్యవి శేష ణమునకు6 గ్రయగు 

“హిలనసచేసిన వారలు'* అను [పథమాలతపదము అవ్యవహిత వూర్వముగా 

నుండుట చే పష్ట్యుంతమయి “హింసచేసిన వారలయొక్కి' అని యయి 

““యొక్క”' లోపించి “... వారల యేంగుగతికి* అని కన్పట్టుచున్నది. 

"నేను చూడని = నాయొక్క చూడని == నాచూడని అని యయ్యెను. 

చూడని అను విశేషణమునకు కర్ర చదు అనునది. మేము పడియెడు = 

మాయొక్క పడియెడు =: మాపడియెడు ఇట “పడియెడు”” అను విశేషణము 

నకు “మేము” అనునది పూర్వస్థిత క_ర్హ్భవాచకము, 

నివుచేయు = నీయొక్క చే యు, == నీచేయు. చేయుటలో కర్ర నీవను 

నది. ఇది ఆవ్యవహిత పూర్వమున నున్నది. చేయు అనునది [కియాజన్య 

విశేషణము. 

తాను వినిన == తనయొక్క వినినజజ తనవినిన. వినుటలో. జాను ఆను 

నది కర్త. ఇడి యవ్యవపాత పూర్వమున నున్నది. తన వినినంతకం కొను. 

అనగా “తాను వినినంతకంకునుి' అని యర్థము. నామవాచకము, వకవచ 

నాలతమగు *ఆ*” శబ్దము, బహువచనాంతమగు ఆ శబ్దము, ఏకవచనాంత నా 

శబ్దము, బహువచనాంత నా శబ్దము, నీ శబ్దను, కా శబ్దమును వరుసగా 

గర్హ్భవాచకమున కుభాహరణములగుచున్న వి. 
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(క్ మన...! ఎబుగుకు భావార్షకము, క ర్యవాచకమగు మనశ బ్దము 

నికి. బూర్వమున, వ్యవహితముగా నున్నది. మనము అనుకుకు బదులు “మన 

యొక్క” ఆని యయి యొక్క లోపించి “మని అని యయ్యెను. 

(4 పరీక్షిజ్ఞన...! ఇట “చనుటి'' అనునది భా వార్గకము. అవ్యవహిత 
జో జ్ మ ళ్ “9 
పూర్వముననున్న కర్త అపదము జనపాల బ్లము. దీనికి యొక్క షష్షివచ్చి జన 

పాలు యొక్క చనుట అనియుండగా యొక్క లోపి.చి *జనపాొలు చనుటి' 

అని యయ్యెను. 

తబదుగా ననుటచే నీ షష్టి యొకప్పుడు రాకపోవచ్చును అవుడు 

[వధమాంతముగా కర్తృృపదములుండి బాహుకుండు రథంబుగడవు నేర్చునకు, 

తాను మునుపడ్డ బన్నములు మున్నగుతీరున నుండును. అట్టు [పశమాంతము 

లుగను కూడ నుండుటకు ఆము క్రమాల్యడలోని యుదాహరణమును జూవు 

చున్నాడు. 

మేము పథంపని... ఇట కర్త [పథమాంతము మా పథింపని  ఇకుః గర్త 

షష్ట్య్యంతము. ఇచలు( (బథమకు షష్టీ విధించుకొన నక్కర లేదు. ఈ కర్తృ 

వాచకములకు [కియాజన్య విశేషణములతోంగాక వాని విశేష్యములతో నన్వ 

యము ఫివక్షించినచో సంబంధ సామాన్య బోధక యొక్క షష్టి యెట్లును 

వచ్చును. ఈ క ర్హ్భపదమునకు విశేష్యముతో సమాసమయినందున యొక్క 

విభక్తి లోపించెనని, తెలియవచ్చును తనయొక్క _ బన్నములు = తన బన్న 

ములు అని యగునుగణా | “మునుపడ్డ'' అనుపదములు అడ్డముగా నున్నందున 

సమాసము అనుటకు వీలుకా 'దని తలంచరాదు సమాసములందును సందర్భ 

యోగ్యపదములతో వ్యవధానముండుట |ప్రయోగములందు తజచుగాం గాన 
వచ్చుచున్నది. (చూ॥ సమాసము ౧౮ సూ॥[) ఈ కన్నులు తెరువని శిశువు - 

““ఈ** అనునది “శిశువు” అను పదముతో నన్వయింపవలసియుండగా వీని 

ముభ్యయుణ “కన్నులు తెరువని'” అను పదములతో వ్యవధానము కలదుగదా |! 
ఆకు అుచ్చటను సందర్భ యోగ్య పదములతో వ్యవధానము నంగీకరింప 

వచ్చును. సమాసము ౧౮ సూత్రమును దత్పురుష కగ్యధారయములకు రెండి 

'టికిని వర్తించునట్టు సవరించుట యుచితము ఈ సూ(తమును రచించియుండ్లు 

"తుచ సా సూ[తమున 6 గర్భధారయము. లకు మా[తము విభానము నం కోచవపఖీప 

వలసి వచ్చెను. ఈ యుదాహరణనులలో నవ్యవపాితములగువాసిని గూర్చి 
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శంకయేలేదు. అవి [క్రియావిశేష్యములతో నన్వయించిన షష్ప్యంతములనియే 
చెప్పవచ్చును. వ్యవపాతంబులలో నయినను సమాసవిరోధము లేదు. *రథంబు 

గడవునేర్చు” అను సమాసము సిద్దిచినపిమ్మట డ““బాహుకునియ్మైక్ట'' అను 

దానికి షష్షీ తత్పురుషము చెప్పవచ్చును. వ్యవహితములయినచోటం గూడ 

కున పుట్టిబద్ది'' అనుచోతు మాతమే వుట్టి అను నవ్యయ మడ్డముగా నున్నది. 

మిగిలినపదములు సమాసయాగ్యములే _ అవ్యయములుగూడ సమాసములలోం 

జేరుట సంస్కృతమున, గలదు. ఆపద్దతి ననుసరించినచో వుట్టి అనుపద 

ముండుట విరుద్దముకాదు. 

ఇక నీ పష్ట్యంతపదములు వ్య స్తములేయనియు వీనికి విశేష్యముల 

తోడనే వ్యపేత్షారూప సామర్యముగలదనియు. దలంచినచో నెట్టి విరోధమును 
గానరాదు. కావున నీ సూత మనావశ్యకమన తలియ(దగును, 

సూ యొక్క_కు లోపంబు బహుళంబు. ౧౬ 

ఉ. 'ఉ, ఇము గ సర్వలోకజను లెవ్యనియేని ముఖామృ తాం 

భుదిం, జమ్మున నుద్భావంబయిన భారతవాగవ్భుతంబు కర్ణ రం, 

(గ్రమ్మిను నంజలిం దవిలి |కావుదురు”. జాగ. ఆది. ౧౪. ౭౭. “ధర్రజ్ఞు 

నలుగు ముల: భార, సథా ౨ఆ. ౨౬౧. “తే ఇరులు లీ 

చిన యంతఃపుేేందుమూఖుబ, కురులు మోండను వేంటటకాం డురులు 

వేపి మరులు గొలుపంగ లేడయ్యె మనుజ విభుని, సరులు లేని దృ నం 

జనశాబకముల. నై. ౩ఆ ౯౦. సీ. నారిన ధమిిల్ల భారానక లిత 

దివ్యామోద నవపహవమ్పృదాముములయిుి. భాగ. ఆది. 5ఆ. ౧౫౬. 

(వారిన= వారి వేయైన. ఇక్క-డ నిది వష్ట్యంతమునకు విశేషణము గనుక 

డ్రధము) “వ-గీ. అపుడు సమె శ్రటకోలల యంకుకముల, చేటుకోలల 

_వేటులి. (సమె్హటకోలల యొక్కయు, అంకుశముల మొుక్ట్థాయు, 

చేటుకోలల యొక్కయు [ వేటులచేతనని యగ్గము. ఇట అంకుశముల 
(వేటుల ననంగా లతుుణవేం బోటులని యణజుంగునదె.) |దోణ, 5ఆ, 

ఈ౮ా “క, నరగో మృగసింహంబుల, కరుణములగు రోగ వేగ కలితా 

[కోక స్వరములు చెక్క_య్య.” హారి. పూ. ౬ఆ. ధగా. "క. తాతల 
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తండుల తరమున, నేతెంచిన వృత్తి దక్క.” విజ్ఞా. వ్య. సం. 

బహుళ | గవహాణముచే థాతుజ విశేవణ ఛావార్థకముల ముందటి 

క ర్చృవదంబుల యొక్క-కు నిత్యంబుగ లోపంబగునని మెటుంగ 

వలయును. 

యక్ష అను షష్ట్మీపత్యయము బకుఎుఎుళంబుగా లోపించునని భావము. 

సమాసమునం చెట్లును లోపించును. ఆలోపము బాలవ్యాకరణ విహితమే. ఇది 

వస్త స్తస్టలమునందును లోపమును విధించుచున్నది. ఉదా॥ ఇమ్ముగ ... wl ఎవ్వని 

యక. + వీని. రమ్లుక్ష కు లోపము ఎవ్వనియేని. వీని అను నవ్యయము పరముగా 

నున్నది కాన సమాసముకాదని భావము. ధగ్భ జునియొక్ష - య్మక్షకు లోపము. 

నలువురు అనునది బహువచన [పత్యయముతోం గూడియున్నది కావున సమా 

సము కాదు. మసుజవి భునియ్మొక్ష -- యైొక్లకు లోవము. రామములయ్లైక్ట ఎ 

యును = దామములయు. రక్ష లోపము. “ను” అను అవ్యయము పరమగు 
తుచే సమాసముకాదు. “వారివి 4. అ = వారివి ఉదాహరళాంశము కాకున్నను 

పద్యములోని క్రి ష్రాంశమును 'దెలుపుటకై హారతి వారి వేయెన* అని వ్యాఖ్యా 

నము చేసెను. 

కోలలయొక్క, అంకుశములయొక్క, చేరుకోలలయొక్క అను య్మక్లకు 

లోపమువచ్చెను (వేటుల అనుపదము వేర్వేరుగా షష్థ్యంతముల మూడింటితో 

నన్వయించుటం జేసి యిదియు సమానముకాదు అంకుశములతో( బొడుతురు 

కాని కత్తితో [వేసినట్లు వేయరు. అందుచే నంకుశముల[ వేటు అనుట సరికా 

దని శంకించుకొని _చేటులు అనుమాటకు లక్ష ణావృ త్తిచే పోతటత్రులని యర్గము 

చెప్పుకొనవలయునని వివరించెను. “నర...” సింహములయొక్క అనుచోట 

రయొక్లకు లోపము. కరుణములు అను విభ_క్ష్యంతపదము పరముగా. నుండుటచే 

సమాసమనటకు వలనకాదు డాతలమ్మైక్ల; తం డులయొైక్ల - అనుచోట 

య్మొక్లకు లోపము. తరమున అనుపదము ఉభయముతోడను అన్వ్నయించుటచే 

సమాసముకాదని తెలియుచున్నది. 

ఈ సూ|తమున ఖవహుళపదమును జేర్చుటచే. బూర్వ సూతోక్తమగు 

క ర్త్యపదమునకు వచ్చిన (పథమాస్థానిక ష ష్టికిమాాతము లోపము నిత్యమని 

వివరించెను. (ఇట్లు 'చెప్పుటచేయాడ పూర్వనూ|తోదాహరణములు సమాసములే 

యని సూఛితమగుచున్నది). బహుళభమనుటవలన రమ్లుక్షకు లోపము కేక “ఎవ్వని 
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య్మొక్షయేని, ధర్భజునియ్మైక్ల, మనుజ విభునియ్యుక్లి” అనురీతినిగూడ నుండవచ్చు 

నని తాత్సర్యము. 

తనుగునం [(బబంధములయం 'దెచ్చటను య్లొక్ల [ప్రత్యయము కానరా 

కుండుల చే నిట్లు లోపమును విధించుట యుచితమే యనందగును. కాని యివి 

యన్నియు సమానములే యనియు ననవచ్చును. తెనుంగగున నమాసమధ్యమున 

సందర్భ యోగ్య వ్య స్తపదములుచేరి వ్యవధానము గల్పించుట గలదుగదా, 

షష్థ్యంతపదమునకు సంబంధించి అన్వయింపవలసిన పదముగూడ ననుతరము 

నం [బయోగింపంబడును గాని యట్రిపదము పూర్వముననున్న (ప్రయోగము అచ్చ 

టను గానరావు వచ్చె [నాముండు, చంపెన్ వాలిని, ఇత్యాదిరితిని మిగిలిన 

విభకు లన్వయింపవలసిన పదములతో వ్యత్య సములుగా నుండుటయు గలదు. 

యొక్క షష్షిమా(తము ఎచ్చుటను వ్యత్య పము కారాదు. రామునిరయమొక్క 

తమ్ముడు అనియే యుండవలయును గాని తముడు రామునియక అని 

యెచ్చట నుండరాదు. ఇదియే దీని సమాసత్వమునకుం [బబలసాక్షి యనం 

దగును. ఇట్లు యక అనునది యలతౌకిక విభ _క్రియే యని చెహ్పందగియున్నది. 

కాని వాడుకలో [(గమముగా. గానవచ్చుటుచే దీవి నొక విభ క్రిగా నంగీకరింప 

వలసి వచ్చెను. అయినను సాధారణముగా నట్టిస్టలములు సవమూసములే యన 

దగియుండుట చే యొక్షకు లోపమువచ్చుచు నే యున్నది. ఇక నాధునికముగా 

నచ్చట చ్చట. (బయోగింప6ంబడుచుండుటం జేసి యీతోపమును ఒబహుుళముగా 

విధించియుండును. 

సూ॥ ఒక్క_చో నుదంతంబగు నజడంబు తృతీయకును నవర్ణకంబు 
గానంబడియెడి. సు 

ఉ. *ఉ. ఏపునం గిట్టి యేకుగున నేనుంగు వైచుచు వాజి 

వాజిచే, రూపడలగంగ మోదుచును. రా. యు. కా. ౯౭౭. (దినికిం 

[(బయోగాంతరంబు మృగ్యంబు. 

బోల వ్యాకరణమున ““ఉదంతజడంబు తృతీయకు నవర్శకంబగు" నని 
జటవొాచకములగు ఉకారాంతములకు మాతము తృతీయావిభక్తికి బదులుగా 

“నన్ *) అను సప్తమి విధింపంబ'డెను. కాని జడవాచకము కానట్టి కడ 1) క్రా 

ఛాంతమునకును తృతీయాస్థానమున నవర్శకము కొన్నిచోట్ల కానవచ్చుచున్న 
దని (ఫ్రొఢ బ్యాక ర్హ యభిప్రాయము. 
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ఉదా॥ వపున...! వీనుగుచేన్ అనుటకుమారుగా వఏనుంగునన్ అని 

యయ్యెనని భావము. వాబిచే వాజిని మాదుచును అనున'కే ఏనుయగుచే నేను 

గును వెచుచును అని యర్లమనియు, నిచ్చట ఏనుగు పాణియును జంగమమును 

అయినను అనగా జడము కాకున్నను దృతీయ౮ా స్టానెమున నవన్షకము వచ్చె 

ననియు! చెలియవలయును బాలవ్యాకరణసూ తమున కెదియ్యొక్లటి మాతమే 

విరుద్దపయోగము గానవచ్చుదున్నదనియు వేరొక పయోగ మిట్టి 'దెచ్చటను 

గానరాదనియు భావము ఈ సూ తము బాలవ్యాకరణ, కారక, ౨౭౩ సూ తము 

నకు సవరణమేకాని ౧౮వ సూ[తమునకు సవరణముగాదు సముచ్చయ నువర్ణము 

“తృతీయకు”అను పదమునకు. జేరుబచే( దృతీ. గావిభ కి కార్యమును సవరించు 

కుయే దీనీ యు+ద్దేశ్యము గా స్పష్థపడుచున్నది. ఉదంతజడ తృతీయకు నపర్ల 

కముబా॥వ్యా॥ నందు చెప్పియుండగా నుచంతజడ తృతీయకేకాక అజడ తృతి 

యకును వచ్చునని సవరింపంబడియెను. ““ఉకారాంత జడంబునకు నవర్గ కం 

బగు*'నను సూతమునకు సవరణము ఉద్దిష్ట మయినచో తృతీయకు అనుమాట 

యీ సూ్మూతమునం జప్పంబడియుండదు. ““ఉకారాంతమగు నజడంబునకును 

నవర్గ కం బగు ననిసూతించియుండును. కనుక నియ్యది బా॥వ్యా॥ ౨౩ సూ॥కే 

సవరణమని తెలియ(దగును, 

ఈ సూతము అవశ్యక మే ““ఏనుగునన్” అనుచోట “తృతీయార్జ మున 

నవర్ణకముకాదు. స్తమ్యర్దముననే నవర్శకము (పయోగింపంబడె”” ననియుం 
జప్పుట కవకాశము కానరాదు. ఒక యేనుంగునందు మజణియుక యేనుంగును 

వెచుచు అని స్తమ్యర్శము చెప్పుకు కవకాశమున్నను నవర్ణ కము మూతము 

రాంజూలదు - స ప్తమ్యర్థక నవర్ణకముగూడ ఉదంత జడంబునకే విధింప 

బడెనుగదా | 

సూ॥ కొన్నియెడల నజడంబు తృతీయా స ప్పములకును బహుత్వం 

బున ద్వితీయ చూపట్టైడి, ' ౧రా 

ఉ. తృతీయకు .,.“వ-గీ. అతని దోర శ్రధ్య సరసి నోలాడు చున్న, 

ఘునతర _స్తనచ| క్రవాకముల నలరు, నంబన సురేం| దుకూంతురిం పారం 

గనియొ. వారి, ఉ, ౭ఆ. 20. సప్తమికి *బలిమింగొనిన ధనము 

పదివేల యొంటులం, 'బెజటిగి రాంగ వైరి భీకరుండు, వచ్చె నకులుడు,” 
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భార. సభా. ౧ఆ. ౨౬౧. “మనుజుల వి|పుండు.” (చూ. శు. జం 

నూ, ఆ.) భార, శాంతి. ౧ ఆ. ౭౧ మొ. 

బాల వ్యాకరణమున ఈ జడంలు తృతీయాస ప్రములకు ద్వితీయ బహు 

శంబుగానగు ” నని జడవాచకశబ్రములకుమా(తమే తృతీయా ను ప్రమా స్తాన 

మున ద్వితీయ విధింపంబడెను. అదియు నుదంతముల కయ్యె నేని బహుత్వంబు 

ననే వచ్చునని నియమింప6బడియె. ఇట్టి బాల వ్యాక ర్తవిధానమును సవదించుట 

కీసూ[తము రచింపంబ డెను. 

జడవాచక తృతీయాస ప్తములకేగాక అజడవాచక తృతీయాస పము 
లకును ద్వితీయ వచ్చుననియు నయ్యది బహుత్వంబుననే వచ్చుననియు 

భావము. 

ఉదా॥ అతని... ! చక్రవాకములన్ అనగా చక వాకములతోననియర్లము. 

చక్రవాకములన్ అనునది ద్వితీయా బహువచనాంతము. ఇయ్యది తృతీయార్హ 

మును బోధించుచుండుటచే. దృతీయోస్థొ నమునవచ్చిన ద్వితీయయని తెలియ 

వలయును. చ|క్రవాకములు జడపదార్ణములు గాకున్నను తృకీ ముకు ద్వితీయ 

వచ్చెను గాన నుణాహరణ మగుచున్నది. 

ఇచట నంబను వర్ణించుచున్నాడు. కావున నంబ కన్వయించుతీరున 

స్తనములకు6 (బాధాన్యము కలుగునట్లు ఉపమిత సమాసమునేచెప్పి * చ|క్రవాక 

ములవంటి స్తనములతో నలరుచున్న ” అని యన్వయించుటయే యుచితము, 

అప్పుడు _స్తనశబ్దార్హ మున'కే [ప్రాధాన్యము గల్లును. కావున నయ్యవి జడములే 

కనుక తృతీయాస్టానమున ద్వితీయవచ్చుట దాల వ్యాక కరణముచేతన సిద్దించును. 

కావున నీయుదాహరణము సరియగునదికాదు. “మనుజుల వివుంకు” అనునది 

మా[తము అంగీకరింపకతప్పృదు. కావున సప్తమికి ద్వితీయను విధించుట యావ 

శ్యక మేయని [గాహ్యాము. 

సప్రమికి- బలిమి...! ఒం కొలన్ అనునది ద్వితీయాంతము. 

చేతి అను  తృతీయార్థమున నియ్యది వచ్చాను. ఓం "కొ 

అందుచే నుణావారణమగుచున్నది. 

“ఒంకుల 

[పాణియు జంగమమును. 

ఈ సనూత్రముచే విధింపంబడిన తృతీయ ఉదంతములకేకాక యనుదంత 

ములై నను నేకళ్యమున రాదు. బహుత్వముననే వచ్చును. అందుచే నూ 
27 
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మున బహుత్యంబునన్ అని చెప్పంబడెను. జడంబులకు విధింపంబడిన ద్వితీయ 

ఉదంతములుకానిచో నేకత్వముననెనను రావచ్చును. (కోలం గూలనేసె. 

కాని అజడములకు వచ్చెడి ద్వితీయమాతము అనుదంతములకు సయితము 

బహుత్వమున'నే వచ్చునుగాని ఏకత్వమున రాదు “ఒంు''అను పదము ఉదం 

తముకాదు. అయినను నీ పదమునకు(గూడ బహుత్వముననేకాని ఏకత్వమున 

ద్వితీయ రాదు. అనగా ఒంకొన్ అను ఏకవచనరూపము తృతీయా స ప్పమ్యర్థ 

మున నుండరాదని తెలియ దగును. 

మనుజులన్ - ఇదియు స_్తమ్యర్థక ద్వితీ యాంతము. “మనుజాలయందు” 

అని యర్థము. ఇది నిర్హారణార్హకము. “మనుజులు” అను నజడవాచకమునకు 

ద్వితీయవచ్చుట చే నుదాహరణమయ్యును, దిని పూ ర్తిపద్యము శబ్దపరి. ౬౨ 

సూ॥[న నుదాహదింపంబడెను. ఇది స ప్రమ్యర్తక ద్వితీయయనుటకు పద్యమంతయు 

-దెలియుట యావశ్యకమని యిట్లు సూీంచెను. 

సూ. కొన్నియెడల నజడంబు ద్వితీయకును [బథమ కానంబడి 

యెడి. ౧౯ొ 

ఉ. “చ. అనిల జవంబునం బణఅచు న మృదనాగ 'మెదిర్చి కమ 

టీం, చినపరికాండువో లెం గురు సింహవరూధము నిట్లు (కమ్ముజించునె? 

భార. ఆది. ఈ ఆ. ౨౦౫. “తన వారణేంద్ర మ క్కూరుకులపీరుమోంద 

చెసకొల్సిన” భార. అర. ౬ ఆ. ౨౨౮ “త త్కతుహయో తృమ 

"ము క్కె-డ. గట్టం బంపుచున్. జె. ౫ ఆ. ౧౭౩ మొ. 

బాల వ్యాకరణంబున ోజడంబు ద్వితీయకుం బథమబహుళంబుగా నగు 

నని చెప్పంబడియెను. కాని జడవాచకముకాని శబ్రములకును ద్వితీ యార్థమునం 

[(బధమ కాన్ఫించుటచే సీ సూత్రము రచింపంబడియె. 

జడ వాచకముకాని శబ్బముయొక్క ద్వితీయా విభకక్షికి బదులు [పథవూ 

విభక్తి వచ్చునని భావము. ఇదియు నిత్యముకాదు. కొన్ని చోట్లమాతమే 

పచ్చును, 

అనిలజవంబనం...! “ మదనాగమును ఎదిర్చి 2 అని కర్ణ ద్వితీయ 

ఈావలసీయుండగా [పథమ వచ్చెను. మదనాగము జంగమము. జడము కాధు. 

అయినను |బథమ వచ్చెను, తన వారణేం[ద.,.” వారణేం|దమును అని కర్ణ 
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ద్వితీయ రావలసియుండగా( (బథమ న'చ్చెను. వారణీందము జడము కాదు. 

తత్కతు... హయోతత్తమమును అను కర్మ ద్వితీయకు బదులుగా. (బథమ 
వచ్చెను. హయోత్తమము జడము కాదు. 

ఈ పథమ + తృ తీయా స సప్తమ్యర్హములందు వచ్చిన ద్వితీయకు రాదు. కర్మం 

బున ద్వితీయయగునను సూతముచే విధింపబడిన 'ద్వితీ యాస్టానమున'నే 
వచ్చును. ఈ విషయముమా[తము బాలవ్యాకర్త బహుళ గ9హణఫలముగా 

'చెప్పియున్నాడు. ఆసూతమునకే యూ విధియు శేషభూతమగుటచే నిచ్చటను 
ఆదియు వ_రించును. 

మదనాగు'నెదుర్పన్ , అనియు, అశ్వో త్తమున్ దవ్వులన్ అనురీతిని వార 

'శేం్యద్రున్ హయోత్తమున్ అనియు పొరములుండుట కవకాశముకలదు గావున 

నీ లక్ష్యములు సరియయినవి కావని సీ] శా॥ గారి యభి|పాయము. 

సూ, ఒక్కకచో జడంబు సప్రమికిం |బథమయు నగు. ౨౦ 

ఉ. “వాహికము నాలం బరంగు తీరమూడి మేధాసమన్వితులగు 

దురు.” భార. అర, ౨ ఆ. ౨౭౮.” చ. "వతములులేనివారు నుపవాస 

పరాజ్బుఖులై నవారు దుర్శతులు విహీనశౌచులుం గమంబునం దీర 
ము లాడ నోపరుి భార. ఆర. ౨ ఆ. ౨౮౩. “ఉర్వింగల్లు తీరంబు 

'లెల్లను చే నాడుచు,” హరి. ఫూ. ౫ ఆ॥ ౮౨. “ఆ, ఎజుకు నన్ను 

నుజకయేసిన శరములు, నెజంకులాడి. భార. ఆర. వం ఆ. 9౧౪. 

“చ. పొరిం బొరి మోము వాష్పజలపూరము (గ్రమ్ముగ నూర్గ్వ 
బాహుండై .” భార. శల్య, ౧ ఆ. ౬. “ఆవమిడినం బగిలిపోవుటయు.” 

భార. త" ౧ఆ. 3౪౮ *ఎ-గ్. ముట్టికందముల్ వడింగ త్తి పెట్టి వెట్టి. 

హరి. పూ. ౬ ఆ. ౧౬౫. “శా, భావంబుల్ భయ ముజ్జగించి చొరుండీ 

భవ్యా,ది ఇవా టందబున్.” హారి. పూ. ౮ఆ. ౧౬౫ “మ. కనుగొం 

టిం బర మేష్టిం దొట్టి సురసంఘం జేకతం బుండలున్.” హరి. పూ. ౫ 
ra చానా వాలా ఆ. ౮౨. గ్. నీలం జేరోలగంబున్న సేలవర్డు.” ఉ. వారి, ర ఆ. 

౧౪౧. Ss తతరమసిరక నాన ౫ నిర్వ 35 ఆ. ౨ 

“అదియున్ చేనుచ్చి” రా. అర. కాం. ౨ ఆ.౫౯. “జనయి।తి చిచ్చు 

జికిన.” జై. ౮ ఆ. 9౬. “ఖే. సంకను గొరిజ దిగంబడఢం బణవలేవు; 
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మన్ను లివ్వేళ శేశటిమన్నులంను.” స్వా. ర ఆ. ౨౦. మొ. పతం 

తరమునం దీరవుంచాడి మొ. ఇట్టి పయోాగములచేత “అన్యస్యాః 

క్వచి దృ వేచ్చాన్యా"అను శబ్లళాసనుల సూూతము సార్ధక మగుచున్నది. 

జడవాచశ్శనులకు స_పమికి బదులుగా (బథమావిభకి గూడ నొక్కొ 

కచో వచ్చునని భావము. బాలవ్యాకరణమున నీవిషయము చెప్పంబడ లేదు. 

ఇందే ఈ విషయము నూతనముగా [వాయ (బడెను, 

ఉ॥ వాహికమునాగ ...! తీర్వమునందు ఆడి అనుటకుమారుగా “తీర 
మాడి” యని వన నున్నది “తీర్హములు ఆడనోపరు.” “తీర్థము 
లందు ఆడనోపరు.” అని యర్లము. తీర్ణంబులెల్లను = తీర్థంబులంచెల్ల ”' సీ 

భావము. ఇక్షు నెజకులందు, హు "అహా కోరక ముట్ 

భావములందు, వీకతంబునన్, ఓలగమందు, నభంబునందు, మేనునందు, చిచ్చు 

నందు, పంకమునందు, అని స ప్తమి యుండవలసినచోట, [పథమాంతములుగా 

నున్నవి. ఈ పథమ _వెకలి ఏకము గావున స స ప్తమియువచ్చి తీర్చమందాడి మున్నగు 
రీతి నుండవచ్చును. 

ఈ ప్రథమా విభక్తి ఉదంతములగు వానికిమూ(తమే కానవచ్చుచున్న 

దని శ॥ సీ॥ రా॥ శాస్త్రిగారు చెప్పిరి. 

ఇట్టి (పథమావిభానమునకు చింతామణి సూత మాధార ముగా నున్న 

దనియు నిట్ల్వి ““అన్యస్యాః'' ఇత్యాది సూతమున కుదాహరణములనియు వివ 

రణమునంగలదు. ఇట్టి సూత్రము బాలవ్యాకరణమునను గలదు. (ఒకానొకచో 

నొక విభక్తికి మజియొక విభక్తియు నగు బాల॥ కార. ౨౧ నూ) కాని 

యుధాహరణ ముల నిట్టి వానిని చానికి లక్ష్యములుగా నాతండు చూపలేదు. 

అందుచే నీసూతమును రచించెను 

సూ. ఒక్కచో సమాసాంతర్గత విశేష్యంబుల కగు] విశేషణంబుల 
9 ష్ న 0 వషష్టికిని (బథమ చూవక్షైడీ ౨౧ 

ఉ. “పార్థివ, (ప్రా(గసరుండు ధర్మసుతు సన్పిది నీక నలం 

ఫఘ్యుము-. భరి అం. ఇ అ. రం౬. “లసదగణ్యగంణాా ఫు కిచి! తుం 

డమ్మూహాత్యు చరితంబులు.” వారి, ఉ ౫ ఆ. రగా. “ఉత్ఫుల్ల లోచను 
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డావిమ్షుని మూార్తితో.” హరి. ఉ. ౫ ఆ, ౧౭౬, విసు స్ఫురన్మపహో, విక 
ముండై న -జీవుండు (తివ్మికము సొమ్ములు.” హరి. ఉ. ౬ ఆ. ౧౨౫మొ, 

సమాసాంతర్దత విశేష్యంబులకగు = సమాస మధ్యభాగముననున్న విశే 
ష్యమునకు సంబంధించిన విశేషణంబుల పష్షికిని== విశేషణములకు రావలసిన 
షష్టీవిభ క్రి సైనమునం గూడ (అసమాసముననున్న విశేష్యములకు సంబంధిం 

చిన విశేషణ ముల షష్టికి WR కారకము ౨౭ ge [పథమ 

[పథమ వచ్చునని ( యౌ సూ తము షష అందుచే £ 'సూ[తమున 

సర షష్షీకినిి”” అని సముచ్చయము గూర్చంబడెను. 

వి శేష్యము సమాసమధ్యముననుండి స వేరుగానున్న 

ప్పుడు విశేపణమునక్షు విశేష్యము ననుసరించి షస్టీవిభ క్తి రావలసియున్నను 
న ల చం అవలం కం. 3 సల 

దాని స్టానమున. (బథమావిభక్తి యొక్కొక్క చోట. గానవచ్చునని భావము. 

ఉదా॥ పారి... ! ధగ్భునుతునియొక్క పనుపు == ధర్భునుతు పన్ను ఇది 

షష్టీతత్పురుష ము. (సమాసవిభక్తికి లోపము వచ్చెను) పార్థివ పాగసరుండు 

అనునది ధర్భసుతునియొక్క అనుదానికి విశేషణము--దీనికి విశేష్యము ననుస 
రించి షష్టి. రావలసియున్నది. (చూ. బాల. కార. ౧౯ సూసి ఈ నూత 

ముచే దానికి బదులు పథమవచ్చి ““పా(గసరుఃడు'' అని యయ్యెను. ఇకై 

అమ్మహాత్మునియొక్క చరితంబులు = మహాత్ము చదితంబులు *ీలస... విచి 

తుడు” అనునది మహాత్యునియొక్క అనుదానికి విశేషణమయినను [పథమాంత 

మయ్యెను. విష్ణు నియొక్క మూ _ర్ధి = విస్ణునిమూ ర్తి. విస్లునికి విశేషణము ఉత్సుల్ల 

లోచనుండు. ఇది (పథవూంతముగానున్నది. [తివి కమునియొక్క సొమ్ములు == 

[తివి కము సొమ్ములు. (తివిికమునియొక్క  అనుదానికి విశేషణము అగు 

"దేవుండు అనునది [పథమాంతమయ్యెను. “విస్సుర ... విక్రముడు” అను విశేష 
ణమునకు ఐన అనునది చేరుటచే బాల. కార. ౨౮ సూ॥ [పథమ వచ్చెను. 

ఈ సూతమునకు లక్ష్యముగాదు. 

[పథమ రానిపక్షమునళ6 బార్జివపా[గసరునియొక్క అనియుండగా 

“యొక్కకు లోపంబు బహుళంబు అను సూతముచే యొక్క లోపించి 

పార్థివపాగసరు ధర్భసుతు పన్ఫు అని యుండును. ఇకే “లసదగణ్య ... చిచితు 
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నమ్మహాత్యు చరితంబులు” అనియు నుండును. ఇట్లన్నిచోట్లను షష్టియు నుం 

డును. కాని ష్షికి లోపముమా[తము నిత్యమేయని తెలియవలయును. 

సమాసము ఏళ ర్లి భావ|పధానమగుటచే సమాసావయవములగు పద 

ములు వేరువేరుగా నర్గమును బో ధింపవు. సమాసము మొ త్రముగా “మొ త్తపు 

టర్లము'నే బోధించును. ఆ కారణముచే సమాసమునందలి పదములకు వేరుగా 

విశేషణములున్న చో నన్వయింపపు. రాజ్ఞః మాతంగ = రాజమాతంగ:ః_ఇట 

రాజశబ్దమున కన్వయించెడి “బుద్దస్య” ఇణ్యాది విశేషణములుండుట 'వెయా 

కరణ సమ్మతముకాదు. శావునం దెనుగునను సమాసమునగల పదమునకు 

విశేషణమును వేరుగా [పయోగించుటయే యుచితముగాదు. అందుచే వేరుగా 

విశేషణములే [పయోగింపంబడనవుడు వానికి పుష్టి యుండుటయు,; దాని సాన 

మున [|బథమ విధించుటయు వంభ్యాసుతనామకరణమువలె నుండును. అందుచే 

నీ సూూతమే జ్ఞాపకమని తలంచి సమాసగతపదములకు భిన్నపదము లన్వ 
యింపవచ్చుననియు నయ్యది యాం[ధభాషయందు నిర్దోషమనియు నిశ్చయిం 

చుకొనవలయును. ఇల్లు సాధ్యసమాసములందు భిన్నపదముల యన్వయము 

ప్రా ప్పమగుచుండ సిద్దసమాస మధ్యపదములకుంగూడ కొన్నిచోట్ల భిన్న పదము 
లతో సంబంధము సమ్మతమని సమాస ౩౫ సూ॥ చే! విధించుకొను 

చున్నాడు. 

ఈ సూ[తమున “సమాసాంతర్దత"” అను చోటంగల సమాసము సిద్దము 

అని గాని సాధ్యము అని గాని చెప్పకపోవుటచే నియ్యది యుభయసమాసము 
లకును సంబంధించిన విధివఠె. గన్పట్టుచున్నది. అయినను ఉదాహరణము 

లన్నియు సాధ్యసమాసములేయగుటచే నియ్యది సాధ్యసమాసములకు సంబం 

ధించిన విధియేయని తెలిసికొనవలయును. సిద్దసమాసవి శేష ణములు (పథమాం 

తములుగానుండుట పయోగములందును గానరాదు. ఆయ్యది యాం|ధభా షా 

సం|పదాయ విరుద్ధము. 

భవ త్యర్థక [ప్రయోగము ఉన్నను గమ్యనూనమయిననుగూడ విశేషణము 

నకు6 [బథమ వచ్చునని స్మూతించినచో దీని యనంతరసూతముగూడ సంగ 

హీంపంబడును. కనుకనే ఒక్క షష్షికేకాక ద్వితీయా తృతీయలకును |బథమ 
పచ్చుచున్నది. 

సూ. కొన్నియడల విశేషణంబు ద్వితీయాదులకును (బథమ 

చూపనైడి. తత 
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ఉ. “అహీన బాహుబలసారఫఘనుల్ మధుకైటభాది దై, త్య 

పతులనెల్ల 6 (దుళ్ళడంచె.” నిర్వ. ౫ ఆ. ౧౨. క. తం[డీ *ఫఘుటోత్క- 

చుండు మో, తండి గలుగం గాదె తల్లి |కాపదితోడన్, దం్యడుల 
వారిదీశరు లెను మండు వొగడం బెచ్చె గంధవమూదనమునకున్ .” 

చె. ౧ ఆ. ౯౭౬ మొ. “షష 5 వి శకేవణానామ్ి అను బహువచన సారస్య 

మిట్టి _(పయోగముల క త్ప్చాదకముగా నున్నయది. మజియు నే తద్వి 

శేవషంబు లనేకవిధంబులు గలవుగాని | పామాణిక సయోగములు దొర 

కమింజేసి యవి యనాదృతంబులయ్యె. 

విశేషణముల షష్టికిం బూర్వసూ్తూూతమునం [బథమ విధింపంబడెను. 

బక్క షష్టికేకాక విశేషణంబుల ద్వితీయాదులకును (పథమ కానవచ్చుటచే 
నీ సూూతము రచింప(బడెను. బాలవ్యాకరణమున “అగు” ఛాతువ్యవధానమున 

మాతమే విశేషణ ములకు (ప్రధమ విధింపంబడెను. ఆగు ధాతువ్యవధానము 

లేకున్నను |బథమ వచ్చుట కీసూతమారబ్దము. 

కొన్ని సలములందు విశేషణములకు విశేష్యమర్ ననుసరించి ద్వితీయాది 

విభక్తులు శాప లసియుండగా వానికి బదులు వరీధమా విభ క్రి వచ్చునని 

భావము, 

ఉ॥ “మధుకెట భాది-దెత్యపతులను”” అని విశేష్యము ద్వితీయాం తముగా 
నుండుటచే దాని విశేషణవుగు “అహీన... ఘనులు” అను పదముగూడ ద్వితీ 

యాంతముగా నుండవలసియున్నను పిథమాంతముగా నున్నది. 

తండీ9  ...! తల్లి అనునది దౌపదికి విశేషణము. విశేష్యమునుబట్టి 
దీని. దృతీయ రావలసియుండగా ప9ిధమాంతముగ'నే యున్నది. ఇచట 
తల్లి యగు చాంపది అను నర్గమున కర్భ భారయ నవమూానము అనియు నను 

కొ, వచ్చును. ఆప్పుడు సమాసమగుటచెతనే విభ క్రికి 6 కోపము వచ్చును. 

కర్మ ధారయమునం బూర్వపదము స్త్రీ సమముగా నుందవచ్చునుగడా ! (చూ; 

బా సమూ॥ ౫ సూ) (కనుక నీ యుడాహరణము సరికాదు.) 

ఇట్లు ద్వితీయాదులకును షష్టి వచ్చుటకు చింజామణి సూత9ము నూచ 

కముగా నున్నదని వ్యాక ర్త యభిపాోయము. చింతామణిలో “వ షష్ట విశేష ణా 

నొ పంథనూస్యాాత్ '' అను సూతంముచే షష్టీ విశే శేషణములకునూత్త్యమే 
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పథమ విధింపంబడుచున్నది. ఆయినను అందు “పష్టావిశేషణస్య”' అన్నను సరి 

పడుచుండగా “షవ్వీవిశేషణానామ్”'అని బహువచనాంతముగా నా పద ముం 
డుటవలన ఒక్క షస్టీవిశేషణమునకేకాక ఇతరవిశేషణమునకుంూడ ప్రథమ 
వచ్చునను తాత్పర్యము ఊహింపంబడుచున్నది. అట్లు బహువచన సారస్యమును 

బట్టి యూహించుటవలన ఇట్టి ద్వితీయ+దులకు పిధమవచ్చుట శబ్దత్రాసనాభి 
పేతమేయని భావము. 

ఇటు ద్వితీయాదులకు. బిధమ వచ్చుటయేకాక యింకను వివిధము 
లయిన ప్రయోగములు సామాన్యకవుల గింథములందు గలవు కాని అట్లివి 

పాొమాణికులగు కవులు వాడనందున6 బరిగహింపందగదని భావము. 

సామాన్యముగా విశేషణములకు భవత్యర్లక వ్యవధానమే తెనుగునం 

దజిచుగా నుండును. విశేషణములకు ద్వితీయాదివిభకులు వచ్చుట వాడుకలో 
నరుదు. ద్వితీయ వచ్చుచున్నను తృతీయాదులు వ్యవహారమున మిక్కిలి 
యరుదుగా నున్నవి. స్వామిచే నిగమాతిభూమిచే సురపురోగామిచే నిత్యాదులు 
వర్ష నములందు గానవచ్చుచున్నను, తల్లి తోడ 'దా9పదితోడన్ అన్నట్లు పంయోగ 

ములుండుట అరుదేకాక వెగటుగాంగూడ నుండును. ఇటివి ఆధునికములే. 

భాషలో సహజములుకావు. 

సూ. [క్రియాన్వయంబున రెండు పదంబులకు స్వన్వామి సంబంధము 

గలచో సంబంధివదంబు షష్టికి ద్వితీయ యగు, ౨౩3 

ఉ. “క. కొన్ని వెడమాటలాడుచు, నన్ను నతండు ఇవెట్టవట్టినన్ .” 

భార. విరా. ౨ ఆ, ౨౭౮. 'ఉ, కట్టియవై చ నెన్నుదురుగాం డభ 

వ_త్రనయుండు మా|దితేం, బట్టిని.” భార. శల్య ౧ఆ. 3౭22, “రాము 

తమ్మున్ లవుం, డిరునమూూం డమ్మ్ములం జాపముం దునుము.” జె. ౬ 

అ. ౨౧౮. "క. నరసూను నపుడు కర్ణ జుం డిరునూూండు థిలీముఖంబు 

'లెదసించిన.”* జై. ౭ ఆ, ౧౯ ము, 

“రెండు పదములకును కిియతో నన్వయము కలిగియుండి ఆ రెండుపద 
ములకును స్వస్వామి భావసం బంధమున్న చో స్వామి (సంబంధి వాచకశబ్దము 

నకు పుష్టికి బదులుగా ద్వితీయ వచ్చునని యర్థము, 
@ 
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కిరియాన్వయంబునన్ == కిియాపదముతో నన్వయము కలుగునవుడు 

స్వ= సొత్తు = ధనము. స్వామి == సొత్తుగల వాడు = అధిపతి. ఆ రెండిటికినిగల 

పరస్పర సంబంధము స్వస్వామి సంబంధము. (అట్టి సంబంధము ఏ రెండుపద 

ముల కేని యున్న చోన్ సంబంధి పదంబుషషికి = స్వామివాచక శబ్లముయొక్క 

షమీకి. 

రాజభటు6డు అనుచోట రాజునకును భటునకును గల సంబంధము 

స్వస్వామిభావసం బంధము, ఇ్లు ధనవంతుడు అనుచోట ధనమునకును అదిగల 

వానికిని గల సంబంధము స్వస్వామిభావము,* ఇట్టి సంబంధ మే రెండుశబ్దములకు 

గలిగియుండునో (శబ్బములచే బోధింపంబడు నర్గములకు గల సంబంధమని 

భావము ఆశ బములలో స్వామివాచకశ బ్రమునకు శేషషప్టి _ అనగా “యొక్క” 

అను షష్టీ ప్రత్యయము రావలసియున్నది. ఆ రెండు శబ్దములలో స్వామిని 

బోధించు శబ్లమునకు( [గియతో నన్వయము కలిగియున్న ప్పుడు స్వోమివా దక 

శబ్దముయొక్చ ప ష్టికి బదులుగా ద్వితీయ వచ్చునని సూ తణాతృర్యము. 

ఉదా॥ కొన్ని వెడమాట...! ఇట నన్ను చెట్టవట్టినన్ అనగా నా 

యొక్క చెట్లవట్టి నన్ అని యర్థము కనా? శబ్లార్థమునకు “చెట్టి అను శబ్దము 

నర్గమునకు స్వస్వామి సంబంధము గలదు. చెట్టఅనగా చేయి. అదిగల వాడు 

స్వామి. అట్టి స్వామివాచకమగు “నా” శబ్దమునకు షవ్ఫీకి బదులుగా ద్వితీయ 

వచ్చి “నన్ను” అని యయ్యును. ఇందు “నన్ను” అను పదము “పట్టినన్ *” 

అను క్రియతో నన్వయించు చున్నది, 

కట్టియ aA లేంబట్టియొక్క నెన్ను దురు. అని ఆ రెండిటికిని సంబంధము. 

ఇందు “ోలేంబట్టిని” అని ద్వితీయవచ్చెను. దీనికి “వై'దెన్'” అను క్రియతో 

నన్వయము గలదు. 

రాముతమ్మున్ ...! తమ్మునికిని బాపమునకును స్వస్వామి సంబంధము. 

తునుమన్ అను క్రియతో “తమ్ముని” ఆనుపదమున కన్వయముండుటచే 
ద్వితీయ వచ్చెను. నరసూను...! నరసూనునకును ఎదకును స్వస్వామి సంబం 

ధము నరసూనునకు చించుట అను క్రియతో నన్వయముండుటచే “నరసూనుశ్ * 

అని ద్వితీయవచ్చెను. 

ఈ సూ(తమున: గియాన్వయమనగా క్రియలోనికి అన్వయించుట యని 

యర్థము, క్రీయలోనికి అన్వయము దేనికి ఉండవలయును ? స్వస్వామి సంబం 

28 



218 ప్రాఢధవ్యాకరణము 

ధముగల రెండుపదములకునా ! స్వామివాచకపదమునకా ? స్వమ్మునకు 

(సొత్తునక్సు ఎట్లును [కిటూసం బంధముండును. స్వామికి మాతమే స్వముతో 

నన్వయము మాతమేకాక [కియతో నన్వయయోగ్యతకూడ నున్నచో ద్వితీయ 
వచ్చునని భావము 'చెప్పవలయును. ఉదాహరణములందు పట్టుట అను క్రియకు 

నన్ను పట్టినన్ అనియు, 'చెట్టంబట్టినన్ అనియు ెండిటికిని [కియాన్వయము 

గలదు. అకు అన్ని యుదాహరణములందును స్వస్వామి వాచకములకు రెండి 

టికిని క్రియతో నన్వయము వచ్చుచున్నది. ఇటు రెండిటికిని [కియలోనికి( 

గర్భగా నన్వయము సంభవించునపుండు స్వామివాచకమునకును పుష్టికి బదులు 

ద్వితీయ వచ్చునని తెలియవలయును. స్వామివాచక శబ్రమునకు స్వమ్ముతో 

నన్వయము వివక్షింపక [(కియతోడనే యన్వయము వివక్షింపవలయుననియు 

నప్పుడుమూ(తమె ద్వితీయవచ్చుననియు [గపింప6దగును, 

ఈ సందర్భమున స్వస్వామి సంబంధమనునవుడు అవయ వావయవి భావ 

సంబంధము మున్నగుననియు [గహింపవలయును. 

మరియొక విశేషము '-- స్వామిపదమునకుం [గియతో నన్వయము 

కొన్నిచోట సరిగానుండును. మరికొన్నిచోట్ల లాక్షణికముగా నుండును. నన్ను 

నతడు చెట్టవట్టినన్ అనుచోట “వట్టినన్ ” అను[కియ నన్ను అనుపదముతో 

సరిగానే యన్వయించును. పట్టుకొనుట తన్నే కావునం [గియలోని కన్వయము 

సరిగనేయున్నది. ఇచ్చట: దనకును జేతికిని స్వస్వామిభావసంబంధము కలదు. 

అవయవమునకు సంబంధించిన |క్రియ అవయివికిని అవయవము శ్యారముగనే 

సంబంగధించినదగును. రాము తమ్మునియొక్క చాపమును దునుముటలో., 

దునుముట అనుకియతో చాపను అన్వయించినట్లు “రాము తమ్ముడు” అను 
పదము సరిగా నన్వయింపంజూలదు. లవుడు రాము తమ్ముని బభాపము"నే తుని 

“మెను గాని రాము తమ్ముని. దునుమలేదు. అందుచే నిట [కియలోనికి. 

“దమ్ముని” అనుపద మన్వయింపదు. అయినను చాపమును తునుముట ఛాప 

ధరుని తునుముటవంటిదేయని భావించి లాక్షణికముగా తునుముటలోనికి 
రాముతమ్ము ననుపద మన్వయింపవలయును, ఇచ్చట జాపమునకును రాము 

తమ్మునికిని స్వస్వామిభావము కలదు. 

స్వామి (సంబంధి) పదంబున కీ విధముగా డ్రియాన్వయము గలుగు 

నపు జే ద్వితీయవచ్చునుగాని యన్వయములేనియపుడు స్వస్వామి సంబంథ 

మున్నను ద్వితీయ రారాదు. రాము తమ్మున్ అనుచోటనే జోమవదమునకు 
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షష్షికిబదులు ద్వితీయ రాదుగదా! రామపదమునకు “ోతునుమన్” అను 

క్రియతో నన్వయము సంభవింపదు. రామునికిని దమ్మునికిని స్వస్వామి భావ 
సంబంధమున్నను రామునికి. దునుముట యను [కియతో నన్వయము లేనందు 

ననే రామపదమునకు ద్వితీయరాదు. రామునికిని దమ్మునికిని స్వస్వామిభావము 

లేదనుకొనినచో “*రాముభృత్యున్ లవుం డిరుమూడమ్ముల చాపముం దును 

మనని మార్చినను రామపదమునకు ద్వితీయ రాదుగడా! కావునం (గ్రియా 
నయము షష్ట్య్యంతమునకుంగూడ నున్నవుం డే ద్వితీయవచ్చుననియు నట్టి 

యాశయముతోడ నే సూ|తమునం “"గియాన్వయంబున'' అనుపదము గూర్చుం 

బడననియు తెలియవలయును, 

స్వ స్వామి భావసంబంధముగల రెండు పదములకు (పరస్పర) అన్య 

యము కలుగునెడ (సంబంధి) సామి పదముయొక్క పుష్టికి ద్వితీయ రాదు, 

షష్టియే యుండును. నన్ను నతడు చెట్టవట్టినన్ అనుచోట నాయొక్క చేయిఅని 

పరస్పరాన్వయము వివక్షి తమయ్యె నేని నాచెట్టవట్టినన్ అనియే యుండునుగదా! 

తమ్మునియొక్క చాపము. రామునియొక్క బంటు. మున్నగుచోట్ల స్వ 

స్వామి భావసంబంధము తమ్ము నికిని చాపనునకును, అకే రామునికిని బంటు 

నకును గలదు. సంబంధము రెండు వస్తువులయందును ఉండును. తమ్మునికిని 

బాపమునకును గల సంబంధము తమ్మునియందును చబాపమునందును గూడ 

నుండును. ఇళ్తు సంబంధ మెప్పుడును ఉభయ నిస్టము. ఆ రెండును సంబంధులే 

యగును. అనగా తమ్ముడును సంబంధియే. చాపమును సంబంధియే. ఈ 

సూతమునందలి “సంబంధి పదంబుఅను పదమునకు స్వామిత్వము గల సం 

బంధి యనియే యర్థము చేయవలయును. ళాపము మున్నగు స్వామిత్వములేని 

(సొత్తు స్వవాచక పదములను (గహింపరాదు. వానికి షష్టియే యుండదు. 

అందుచే సంబంధి పద మనగా “స్వామి” పదమని యర్థము చేసికొనవలయును. 

ఆలోచింపగా నీసూత మనావశ్యకము. (సంబంధి స్వామీ వాచక 

శబ్దము క్రియతో నన్వయించుసపుడు అయ్యది కర్మ యగును, కర్మకు ద్వితీయ 

యెట్లయినను వచ్చునుగదా ! క్రియతో నన్వయించునపుడు కర్భత్వ క-రృళ్వా 

దులు వివక్షితములుకాక తప్పుదుగదా ! ఎట్టి సంబంధము క్రియతో వివక్షిత 

మగునో డాని కనుగుణమగు విభక్తి రానేవచ్చును. మరల ద్వితీంగూ విభక్తి 

విధానము అనావశ్యకము, 



థి 20 హైఢవ్యాకరణము 

కొన్ని ...1 అనునది సరియగు నుదాహరణము కాజాలదు. ఇందు 

, నన్ను" అనునది వెడమాటలాడుచు నను పదముతో నన్వయించి “పట్టినన్ '' 

అను [కియలోనికి “చెట్ట”అను పదమును గర్భగా నన్వయించినను సరిపోవును. 

నన్ను అనునదియు జెట్ట అనునదియు గూడ “పట్టినన్ ”' ఆను |క్రియతోడ నే 

అన్వయింపనక్కర లేదు. ఈ సంబంధి పదములకు రెండిటికిని రెండు (క్రియలు 

సరళముగా నన్వయించుచునే యున్నవి. 

ఇ"క్లే కట్టియ ... అనునదియు సరియగు నుదాహరణము కాజాలదు. 

ఇందు సంబంధి వాచకములగు లేంబట్లి, నుదురు అను రెండు శబ్దములకును 

వేర్వేరుగా. (గియలు గలవు. నెన్నుదురు గాడునట్లు మాది లేంబట్టిని కట్టియన్ 

(బాణముతో) వెచెన్ (కొ క్రైన్) అని అన్వయము. “లేంబట్రినిఅనునది 6 వెచెన్ *” 

అను [కియలోనికి( గర్భా నన్య్వయించునే కాని షష్థ్యంతము కాజాలదు. కాని 

[పొఢ వ్యాక ర్త మ్మాతము అట్లు అన్వయింపక మాద్రి లేంబట్టి యొక్క, నెన్ను 

దురుగాడు నట్లు కట్టియను (బాణమును వెచెన్ (పయోగించెను అని సమ 

న్వయము కావించిను. మొడ చెప్పినరీతిని కట్టియ అను పదమును తృతీయాం 

తముగా సమన్వయించినచో “వచెన్ "అను [కియలోనికి కర్ణ గా “ లేంబట్టిని*” 

అనునది యన్యయించును, అందుచే నియ్యదియు సరియగు నుదాహరణము 

కాజాలదు. ఇక జై మిని భారతో దాహరణములు మాత మొేే [కియలోనికి 

రెండు పదములును నన్వయించు చుం డుటచేత క్రియలు (తునుమ = చించిన్ర 

షష్ప్యంతములతో సాక్షాత్తుగా నన్వయింపక స్వ( సొత్తు) వాచకములతోడ నే 

సరళముగా నన్వయించుటచెత నుదాహరణములు కావచ్చును. 

నూ, ఒక్కచో ద్వితియాంత విధేయ విశేషణంబునకుం [(బథ 

మయు నగు, ౨౩ 

ఉదా! “జ, ఎవ్వనిం, _బాకట ధర్భతతవిదు _బాహ్మణ 

ముఖ్యు బురోహితుండుగాం జేకొనువారము. భార. ఆది. ౭ఆ, 

౧౫౫ “క, రయమున (మింగుడుగాలము, (క్రియ నెవ్వండు కంఠ 

బిలము (కిందికిం జన క్క గ్నియుంబోలె లో దహించును భయరపి తా! 

వాని సెటుంగు (బావ్మూణ కులుంగాన్””, భార. ఆడి. ౨౪. ఇం౦ంమొ 

విశేష ణములు ఉ-ధ్రైశ్యములు, విధేయములు, అని రెండు విధములుగా 

నుండును. వాక్యమున నుద్దేశ్యాంశమునం జేరిన యుద్రేశ్య విశేషణ మనియు 
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విధేయాంశమునం జేరిన వియేయ విశేషణమనియు: 'దెలియందగును. (చూ. 

వాక్యపరి. ౬వ. సూ॥ అట్టి వానిలో విధేయ విశేషణము విశేష్యముననుసరించి 

ద్వితీయాంతముగా నుండవలసి యుండగా (పథధమాంతముగా గూడ నుండు 

నని యో సూ[తము విధించుచున్నది. 

ద్వితీయాంత విభటేయ విశేషణమునకు = ద్వితీయావిభ క్తి యం తమున 

జేరవలసిన విధేయ విశేషణమునకు [పథమయును = (పథమావిభ క్తి కూడ 
అగును = వచ్చును. అనగా ద్వితీయకు ఒదులు [ప్రధమ వికల్పముగావచ్చును. 

ప్రధమ రానిపక్షమున ద్వితీయ యుండునని భావము. 

ఉదా॥ ఎవ్వనిం ...|! పురోహిత శబ్దము విశేష్యమగు ““బాహ్మణము 

ఖ్యున్ *” అనుదాని ననుసరించి ద్వితీయాంతము కాావలసియుండగా *ీపురోపి 

తుండు** అని [పథమాంత మయ్యెను. [పథమావిభక్తి రాక ద్వితీయ వచ్చుట 

కుణడాహరణము “రయమున. .1”” వానిని అను నిశేష్యము ననుసరించి “బావా 
ణరులున్ ''అని విణియ విశేషణము ద్వితీయాంతముగా నే యుండిపోయెను. 

విధేయ విశేషణము. విశేష్యము ద్యారమునంగాక స్వతంతముగనే 
[(కియతో నన్వయించును. వి శేష్యమును విధేయ విశేషణమును ఒకే |కియతో 

నన్వయించినచో వి శేష్యము ననుసరించి విశేషణము గూడ ద్వితీయాంతముగా 

నుండును. వేరొక [క్రియతో నన్వయించె నేని E మాన్వయ యోగ్యముగాం (బథ 

మాంతమే యగుచుండును. ఎవ్వనిన్ .1 అను నుదాహరణమున “చేకొనుటి” 

అను [కియలోనికి విశేష్యమగు (బాహ్మణముఖ్యున్ అనునది అన్వయించును. 

కావున దానికి ద్వితీయ వచ్చాను. “ఫప్రురోహొతుండు''అను విశేషణము చేకొను 

టలోని కన్వయింపక “కాన్ ''అను అగు ధథాత్యర్గములోని కన్వయించుచున్నది. 

ఆగు ధాతువు అకర్శకము. అందుచే దానికిం గర్భు యుండదు. '“వృురోహితుండుి” 

అను పదము అగు థాతువులోం గర్తగా నన్వయించుటచే. [బథమాంత 

మయ్యెను. కారక స్వభావమును బట్టి గదా విభ క్తి [పత్యయములు చేరుచుం 

డును. వాని నెలుయగు,..! అనుచోట (బాహ్మణకులున్ అనునది “ఎటుల 

అను [కియలోనికే యన్వయించుట వివశ్షీతము. అందుచే దానికి ద్వితీయ 
వ'చ్చెలి. ఇట్లు అన్వయ వివక్ష ననుసరించి విభక్తులు వచ్చుచుండును. అయి 

నను నిట్టి శబ్ల్బాన్య్వయ రహన్యను క్లిస్టముగా నుండుటచే స్పష్ట |ప్రతిపత్తికై 

విభ _క్రినిథానము విటు గావించెనని తెలియ (దగును, 
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నూతమున “*విధేయ విశేషణంబు ద్వితీయకు [పథమయు నగు”ననక 
“ద్యితీయాంత విభేయ విశేషణమునకు”” అనుటచే ద్వితీయావిభ క్తితోం గూడిన 
విధేయ విశేషణమునకు ద్వితీయా విభక్తి యుండగనే [పథమ చేరునని భాంతి 
కలుగును. ఈ సూత్రరచన నిస్సందేహముగా నుండవల యునన్న చో ద్వితీయకుం 
[బధమ నాడేశింపవల యును. 

సూ[తమున. ోగొన్నియెడలి'అను పదముచేతనే వికల్ప మను నర్గము 

సిద్దించుచుండగా మజల సముచ్చయార్హక శబ్దమును గూడ సూూతమునం జేర్చుట 

యనావశ కము. ఇట్టీతడు చాల చోట్ల [పయోగించి యున్నాడు. అయ్యది 

విచార్యము. 

సూ కొన్ని యెడల విదేయ విశేషణమొండ బహునచనాంతంబయి 

వి శేష్యంబులు పెక్కిటి కన్వయ యోగ్యుంబగిు- ౨౫ 

ఉ. “క. ఇది దశీణా పధంబున, కిదియు విదర్భాఫురమునకిది 

కోసలకిం, దిది యుజ్జయినికిం చెరువులు, మది నిన్నిటిలోన నరు మన 

కెద్దియగున్ $’ భార. ఆర. ౨ఆ. ౬౯. బహునచనాంతము కాక యేక 

వచనాంతమైనవోం జెరువ్రులై దుండవలెను. 

జండు ౨]. అ == ఒండ == ఒక్కటి యే. 

కొన్నిచోట విశేష్యములు అనేకము లుండగా విణియ విశేషణము 

మాత్రము ఒక్కటియే [పయోగింపంబడును. అట్టిచో నా విశేషణము బహువచ 
న్దాంతముగా నుండవలయును. అట్లు విశేషణము బహువచనాంతముగా 
నున్నచో విశేష్యములన్ని టితోడను నన్వయించుసు. అని భావము. 

ఉదా॥ ఇది...! ఇది దక్షిణాపథమునకు6 చెరువు. ఇది విదర్భావురను 

నకు దెరువు ఇది కోసలకుందెరువు. ఇది యుజ్ఞయినికి ( చెరువు. ఇన్ని టిలోనన్ 

మనకు ఏ తెరువు అరుగ నగును. అని యీ పద్యమునకు భావము. ఈ చెప్పిన 
రీతిని “తరువు” అను పదములు ఆయిదుచోట నుండవలసి యున్నది. కాని 

“తరువులు” అను విధేయ విశేషణము బహువచనాంతముగా నుండుటచే ఈ 
యొక్క పదమే *ఇది'అను నాల్లు వదములకును “అది'అను నొక పదము 

నకును గూడ మొ జ్జ బుయిదు విశేష్యములకును నన్వయించుచున్నది. ఏకవచ 

నాంతముగా నున్నచో మోందంయెప్పినరీతి నయిదుసారులు “రువ ద్ 
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ముండవలనసివచ్చును. ఈ విషయమునే “బహువచనాంతము కాకి” మున్నగు 

వాక్యముచే వివరించెను. 

సూ॥ కొన్నియెడల విభక్తి పరిణామంబు (గాహ్యాంబు. ౨౬ 

ఉ॥ “ఈ, తనితో సాటియనంగ మేలని”. (మేలన= ఈతని 

కంకు మేలన. బ్రిక్క-డం దృతీయకుం బంచమిగా మార్పు గలి7గనని 

తెలియవలయు). నిర్వ. ౨ఆ. ౬౧. మొ. 

కొన్ని స్టలములలో నొక పదము పలుచోటుల కన్వయింపవలనసినచో 

నన్వయించు చునే యుండును. చక్కర కన్నును జెవియును'' ఇందు ఒక్షైక 

అను పదము కన్నుతోడను, జెవితోడను గూడ నన్వయించును గదా | ఇటు 

ఒక పదము పలుపదములతో నన్వయించునప్పుడు కొన్నిచోట్ల విభక్తులను 

మార్చి యన్వయింపవలసియు నుండునని సూత తాత్పర్యము. “ఈతనితో 

సాటియనంగ ... ;* ఇందు “ఈతనితోన్ ''అను శబ్దము తృతీయాంతముగా గాక 
కంకు అను పంచమి విభ క్తిం గూడి మేలు అను పదముతో నన్వయించును. 
ఈతనితో సాటియనంగను, ఈతనిక్షంకు మేలనంగను - అని యర్షము వచ్చు 

నట్లు విభక్తి మాజవలయును అని భావము. ఈతనితోన్ అను తృతీయాంతము 

మేలు అను పదముతో నన్వయించుటకు యోగ్యము కాదుగదా, 

'సూ॥ తచ్చబ్దాంత ములగు ధాతుజ విశేషణంబులమీంద నరు 

చూపట్టదు. ౨౭ 

ఉ॥ “శా. దయ్ దేశములం జరించితికి మూ “రే యే గిరుత్ 

మూ చినా, రే యే తీర్భములందుం (గుంకిడితి శే య్ ద్వీపముల్ మెట్టి 

“నారు” సార్హా ఆ, bya మొ, 

స ““యుష్మదస్శద్వి శేప జణంబుల "కేకత్వంబుని” కార. 

9౪౩ అను సూ తము యుష్ముద్వి శేషణములకు వుడు” అన్థ ద్విశేష ణములకు 

'నుముి''లును res వచ్చుననియు నవి పరంబులగునపుడు 

పూర్వమున నుత్వమున్మ, శార. ౩౪ఆసూ. విధించెను. వానిలో “రు అనుచాని 

పూర్వమున నాదిషస్ట్రమగు “అొకారముతో? గూర్చి “ఆరు” అని ఇందు నిర్రేశిం 

ఇను. అట్టి “అరు” తచ్చబ్దాంతములయిన ధాతుజ విశేషణములకు మాత్రము 
ఛావని భానవ 
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తచ్చబ్దాం తములు = వాడు మున్నగునవి అంతమున గలవి. ధాతుజ 

విశేష అముల మో(ద = ఉన్న, కల, న, మున్నగు |పత్యయముణు అంతమున( 

గల ధాతుజ విశేషణములు. అనగా చూచిన వారు = చూచినారు, మెట్టిన 

+ వారు = మెట్టినారు మున్నగువానిమోద అరు == బాలవ్యా॥ కార. ౩౩సూ. 

చే విధింపబడిన “రు "వర్ణము. చూపట్టదు == రాదు. 

ఉదా॥ మారే...।; చూచినారు, మెట్టినారు అనునవి తచ్చబ్లాంత ధాతుజ 

వి శేషణములు. వీనిమోద “మిరు ధన్యులరు"' అనునట్లు అరు చేరవలసియుం 
డగా చేరలేదు. ఇట్టివానిమోద “అరు” ఎచ్చటను శాఠకోపిన చెప్పుట'కే యో 

సూ|తము రచింపంబడెను,. చూచినారరు, మెట్టి నారరు అను రూపము లసాధు 

వులని తాత్సర్యను. 

ఇది కారక పరిచ్చేదము. 

సమాన పరిచ్చేదము 

మూ, నమాసమనంగా సంయోగ దశయందు(6 గలిగెడు విభక్తి 

లోపాత్మకపద స్వరూప సంగ్రహము. (ఇది లుక్సృమాన 
విషయము). 
సమాసమనగా సం[గహమనియు వ్యాసమనగా విసరమనియు నర్లము. 

కనుకనే పదములు విడిగా నున్నచో వ్య స్తములనియు నొక పదము వేణొక 
వదముతో?। గూడి యేక త్య్వమును జెందినచో సమ _స్థములనియు వ్యవహరింప( 
బడును. 

రెండు పదముల నేకపదముగా.6 జేయునపుడు డ్రాతిపదికములు రెం 
డును గలాసీ సమాన సంజ్ఞంబొంది యిక ప్రాతిపదికగా _నేర్చడి నాని విభ 
కులు లోపించి పిమ్మటనంతమున సందర్భయోగ్యమగు “విభక్తి "కితోం జేరి పదత 
మును జెందును. 

రాముని ఇ యొక్క =£ భటు (డు. ఇట్లు రెండు వదములు వీడిగా 
నుండునవుడు సమాన సంజ్ఞయు( [బొతిపదిక నంజ్ఞ యు; గలిగి విభక్తులు 
లోపించి రాముని 4. భటు. ఆం టీని యయి సందర్భానుగుణముగా మకిలి; 
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(బథమాది విభక్తులంతమున. జేరగా “రాముని భటుడు” మున్న గురీతిని పద 

ము లేర్పుడును. వీనినే సమాసములందురు. రామునియొక్క భటుం డనుడాని 

కం కు రాముని భటు6 డనునది సం గహరూపమగుట బే సమాసమన(బడుచున్నది, 

సంయోగదశయందనగా రెండుపదము తలేకపదముగా గలియునవుడు 

కలిగెడి విభ క్రిలోపమును బొందియుండిన పదముల సంగహ స్వరూపము 

సమాసమన(బడునని వ్యాక ర్ర యాశయము. లుప్రవిభక్తికపద సం[గహస్వరూప 

మని తాత్పర్యము. (విభక్తర్ణోపోయ త == విభ క్రిలోపః) 

సమాసములలో. గూడం గొన్ని చోట బూర్యవిభక్తులు లోపింపవు. అట్టి 

సమాసముల కీ లక్షణము వర్తింపదు. విభ కిలోపము గల సమాసములకే యీ 

లక్షణము వర్తించునని భావము. లుక్ =లోపము. లోపముగల సమాసము 

లుక్సవూస మనంబడును. లోపము లేని సమాసము నలుక్సమాసమని వ్యవహ 

రింతురు. 

అభ షీ నూ, షష్ట తత్పురుషంబులందు నగాగమంబు విభాష నగు. ౧ 

&i ఎలజవ్వనంబున విలసనంబు. భార. ఆది. ఆ.౨౭ మో 

శేమంబున తెజుంగు. భార. ఉద్యో.౧ ఆ,౨౭ రో, అరదం౦ంబున యుర 

వడికిన్. నిర్వ. ౬ ఆ, ౧౨౯. వెరు! 

షష్టీ తత్పురుష సమాసములలో షష్ట్యంతమగు పదమునకు నగాగమము 
వికల్పముగా వచ్చును. 

ఇందు “క్” అనునది ఇత్సంజ్ఞకము, కనుక లోపించును. “నీ” అనియే 

యాగమము. కి తగుటచే నంతమున కీ యాగమము చేరును. అంతమున కన్నా 
సమాసమునందలి పూర్వపదమునకు (వష్ట్యం తపదమునకు అంతమునంజేరును. 

షష్టీతత్పురుషంబులందు. బూర్వపదంబునకు నగాగమంబగునని సూత్రించి 

యుండిన సుస్పష్ట్రముగ నుండును. 
ఉదా॥ ఎలజవ్వనంబుయొక్క ౨ విలసనంబు -- విభ క్తిలోపము. ఎల జవ్వ 

నంబు విలసనంబు - నగాగమము. ఎలజవ్యనంబున + విలసనంబు == ఎలజవ్వ 

నంబున విలసనంబు. ఈ యాగమంబు వెభాషీకము కావున నానిచో నెల 

జన్వనంబు విలసనంబు” అనియుండును. ఇళ్లు యోగక్షేమంబున తెజంగు; 

అరదంబున యురవడికిన్ , అనునవి యూవ్యాములు, 

29 
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““జవ్వనంబునందలి విలసనంబు*” అని యధికరణత్వము వివక్షించి జవ్వ 
నంబున నని సపమ్యంతముగా దీనిని భావించి యిది వ్య స్మ్ర్పపయోగమని 
తలంచుట కవకాశముిులేదు “నీ” అను విభ క్రి దుతాంతమగుటే [దుత 

కార్యములు రావలసియుండును. ఆట్రయిన యోగ'క్షమంబున తెజంగను [పయో 
గము కుదురదు. యోగత్షేమంబునః 'దెజంగు అని యుండవలయును ఇకే 
యరదంబున నురవడికిన్ అనియేకాని యరదంజున యురవడిికి ననియుండదు 
కనుకనే కువలయంబున వారు మున్నగు సమానములందు నవర్థకము వేరుగా 
విధించుకొనవలసివచ్చెను. (చూ. ౩౭ సూ, వ్యాఖ్య ) 

పరిశీలింపంగా నీ పయోగములందు దుతకార్యములు గలవనినను విరోధ 
మేమియును లేదు. ఉదాహృత|పయోగ ముఃు యతి[పాసాది స్థలములు కావుగరా! 

ఈ నగాగమము సామాన్యముగా నన్నిశ బములకును విధింపంబడినటు 
సూ_తమునుబట్లి కానవచ్చుచున్నను ఉకారాంత జడములకేకాని యన్యము 
లకు రాజాలదు ఏనుగు, లత, మున్నగు శబ్దములకు నగాగమములను సమ్మ 
తింపముగదా ! కావున సూ తనమునందలి విభాషావదము బలముచే నిట్టి చోట 
రాదనియు నుకారాంత జడ వాచకములేక వచ్చుననియు నూపొంపవలయును, 
(ఈవిషయముగూడ దీని నస్పప్తమోావిభ క్రి (పత్యయరూపత్వమును జూటుచున్న ది. 
చ a అల్ల ల సూ కర్మధారయంబు బికుడా మ్యుత్తరపవం బయ్యెనేని ద్వ్యత్షరా 

దంప త్రి పం సంజ్ఞా వాచకంబగు హపూరింసదంబు నంత్యాత్షర౦ 

బున కంతట దిర్హంబు బహుళంబుగా నగు, 

అంతట ననగా సాంస్కృతికాదులు మూట నని యర్థము, 

Gl రామాశాొ స్త్రీ, సుబ్బాశ్ళొస్త్రీ, రామానాయండు, సుభా 
నాయండు, రామారెడ్డి, సుబ్బా రెడ్డి, ఎల్లా శెట్టి, పరా కట్టి, కుప్పాసామి, 
ఏరాసామి, రామారాయండు, సుచ్య్బూరాయండు, రామారావు, 
సుచ్చారావు, ఎక వెగ్గడ, చిన్నా చేని. బు. బహుళంబుగా ననుట చే 
రామరాయండు, సుబ్బరావు, ఎజ్జ- వెగ్ధడ, యిత్యాదులందు దీర్థ ౦బు 
వై కల్పికంబు. లవ శా, మీ క్యాదులందు ద్ర్హ ౦బు కలుగదు. 

తత్సురుషు విషయమును బథమస్మూతముచె వచియించి తద్వి శేష మగు 
కర్గుధారయము విశేషములను జెప్పుచున్నా(డు, 
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బిరుదాద్యు త్రరపదంబు == బిరుదములు జాతిసూచకములు మున్నగు శబ 

ములు రెండవసదముగా నున్నయట్లిది ద్వకక్షర = రెండక్షరములుగలదియు, 

అదంత = | హస్వాకారమంతమున( గలదియు, స్త్రీ పుం సంజ్ఞావాచకంబును = 

స్రీ పురుషులలో నొకరిసంజ్ఞను చెప్పుచున్నదియు, వూర్వపదంబు నంణ్యాక్షుర 

మునకు = పూర్వ పదముయొక్చ చివజీయక్షరమునకు, అంతటను = సాంస్కృతి 

కాచ్చిక మి్మిశమము లనంబడు మూడు సమాసములందును. 

క ర్టధారయ సమాసమున రెండవపదము శాస్ర్తి, నాయండు, మున్నగు 

బిరుదశబ్దముగాని రెడ్డి, సెట్టి, మున్నగు జాతివాచకాదికముగాని అయినచో. 

బూర్వపదము చివరనున్న అకారమునకు దీద్ద మువచ్చును. ఆ పూర్వపదము 

రెండక్షరములుగలది కావలయును అకే ప్రీ సంజ్ఞకాని పురుష సంజ్ఞకాని 

కావలయును. ఇట్టి దీర్ద ము బహుళము ఇయ్యది మువ్విధములగు సమాసము 

లకును రావచ్చును అని ణాత్సర్యము. 

రామ _ శొన్ర్రి. ఇట రెండుపదములును సమానాధికరణములగుటచే 

కర్భధారయ సమాసము. ఇందు రెండవపదము పాండిత్యసూచక బిరుదము, 

పూర్వపదము (రామ అనునది అదంతము. రెండక్షరములుగలది. పురుషునికి 

సంజ్ఞయును. అందుచే చివజి అకారము దీర్చమయి రామాశాస్త్రి అయ్యెను. 
ఇక్షు అవ్నియు నూహ్యాంబులు. చిన్నా దేవి అనునది నూ(_తము ప్రీ సంజ్ఞ 

కుదాహరణము. 

బహుళమనుటచే నీవిధి కొన్ని చోతు వికల్పమనియు. గొన్ని చోట్ల నిత్య 

మనియు వ్యాక ర్రయె వివరించెను. అందు రామరాయండు, రామీఠరాయండు, 

సుబ్బరావు, సుబ్బారావు, ఎజ్జ_పెగ్రడ, ఎక్టా పెగ్గడ, అని ద్వివిధఘముగా తాడుగా 

చూపట్టుటచే నిచ్చట 'వెకల్చిక మనియు, కృష్ణ శాస్త్రి అనునది కృష్ణాశా స్రీ యని 

యెచ్చటను వినరాకుండుటచే నిట దీర్చము రానేరాదనియు వివరించెను. 

ఇత(డిటు వివరించుటచే మిగిలిన యుడాహరణములందధు దీర్చము నిత్య 

మని తలంపరాదు. రామాళాస్తి రామశాస్త్రి అని "రెండువిధములుగా వినవచ్చు 

చున్నవి. నిత్యత్వ చ్రైకల్సిక త్వములు పయాగములనుబట్టి నిశ్చయింపవల యును. 

ఇవన్నియు సంజ్ఞావాచక్షములు గాన ననుశాసనయోగ్యములుకావు' 

అయినను [ప్రయోగములలోంగల వెవిధ్యమును మాతము తెల్పుట కి నూత 

ముపయోగించును. ఈ సమాసములు సిదసమాసములనుటకు వలనుపడద్దుగదా! 

సాధ్య సమాసము లగునవుడు కక్భారారయమునా బూర్భాపదయు' డుమంతీము 
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కారాదు. అందుచే రామ, వీర, కృష్ణ, మున్నగు శబ్దములు కర్మధారయ పూర్వ 
పదము లగుట'కే వలనుపడదు. అట్టి యోగ్యతకూడ నీవిధానముచేత నే సంపాదింప 
వలయుననియు బహుళపద మిందుకు సాధకమనియు6 దలంపవలయును, 
లేదా ఆరవసూ[తము జ్ఞాపక మనియెనను దలంపవలయును. 

సూ, ఇట. బూర్వపదంబు నత్వంబున కిత్వంబు బహుళంబుగా 

నగు. 3 

ఉ॥ సుబ్బినాయండు. ఎల్లి సెట్టి. ము॥ రామి సెట్టి, సుబ్బి సెట్టి 
యిత్యాదులం దిత్యంబు నిత్యంబు. 

ఇట ననగా6 బూర్వసూ[తో క్రమగు దీర్చ మువచ్చు స్థలమున (ద్వ్యక్షరా 
దంత స్త్రీ వుం సంజ్ఞావాచక పూర్వపద, బిరుదాద్యు తరపద, కర్భధారయము 
నందనిభావము పూర్వపదంబు నతమునంగల [(పహాస్వాకారమునకు ఇత్వము 
బహుళముగా వచ్చునని తాత్చర్యము. 

అర జడి ధా అ సుబ్బ + నాయ (డు = సుబ్బి నాయఃడు. ఎల్ల £ సెట్టి = ఎల్లి సెట్టి. పూర్వ 
సూ[తముచే దీర్చమయినను రావచ్చును. సుబ్బానాయండు, ఎల్లా సెట్టి, అని 
వెనుక నుదాహరింపంబడెనుగచా ! ఈ సూతమునంగల బహుళపద బలముచే 
న్లామి సెట్టి; సుబ్బి సెట్టి, ఇత్యాదులం దికారము నిత్యముగావచ్చునని తాత్సగ్యము, 
నూ. కొన్నియెడల నిచ్చో ననాపామా యాగమంబు లగు. ల 

ఉ|| తిక్కనసోమయాబజి, నన్న వార్యుండు, కృష్ణమనాయండు, 

నన్నయభట్టు. మొ 

ఇచ్చో ననగా ద్వ్యక్షరాదంత ప్రీ వుం సంజ్ఞావాచక పూర్వపద బిరుదా 
ద్యుత్తరపద కర్మధారయమునందలి పూర్వపదంబు నకారమునకు అన, అప, 
అమ్మ అయ, అనునాగమములు అంతావయవములుగా వచ్చుననిభావము. 

ఉ॥ తిక్క ఎ సోమయాజి. “అని ఆగమము. తిక్క 1. అన. సోమ 
యాజి = తిక్క నసోమయాజి. ఇక్రే మిగిలినవియు. ఇవియును గొన్ని యెడల'నే 
వచ్చును. “అప, అన, అయ,” ఇవి వుంవాచకములకును “అమి ఉభయము 
లకును చేరును. 

సూ, పై చూగమంబులు కొన్నియెడల ద్విత్యయు కంబు అగు, ౫ 
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Gi రామన్న సెట్టి, తిమ గైసపనాయండు, క్ ఎ్రెహ్టము శైసంతులు, 

మల్ల య్య శాస్త్రీ. మొ! కృష్ణమ గ్రాయనుచో అమ్మ (పేీమసూచక ౦బని 

యెజుంగునది. ఉ॥ ఆనరసింగభూపతి | పియంబెసగం బినకొండ మాంబ 

యం, చా నమితాఖలాహిత సమాజుం దనూజునిం గాంచె బంధు 

సంతాన సురావనీజు సముదంచిత భోగబిడౌజు సూరి మైతీనవభోజు 

భానునిభ తేజుని గృప్పమరాజు నున్నతిన్. కళా.౧ ఆ.౭ర. మొ! 

పెయాగమంబులు = అన, అప, అమ, అయ, అనునాగమములు. ద్విత్వ 

యు క్షంబులు == అన్న, అప్ప, అమ్మ, అయ్య, అను తీరున ద్విరు క్షిగలవి. 

కొన్నియెడల మో6ందంజెప్పిన యాగమంబులు ద్విరు క్రహాల్లు గలవియు 

నగును. అనగా అన్న, అప్పు, అమ్మ, అయ్య అనువిధముగను నుండునని 

శాత్పర్యము. “రామన్న సెట్టి ఇట నకారము ద్విరుక్తముగా నున్నది. ఇ'్లే 
మిగిలినవియు. 

ఈ యాగమములో అన, అప, అయ ఆనునాగమములు వుం సంజ్ఞా 

శబ్లములకును అమ శ్రీ సంజ్ఞాశబములకును సాధారణముగా వచ్చుచుండును' 

కాని వ్యాకర్త ప్నిని చేనికేదివచ్చునో విభజించిచెప్ప లేదు. అయినను ఇవి 

(పయోగముల ననుసరించి ప్రీవుం సంజ్ఞాజో ధకము లనకతీరదు. అందుచే 

అమ్మ అనునది స్త్రీ బోధకమే యయినను కొన్నిచోట్ల మజికొన్ని అర్హములను 

బోధించుచు బురుషసంజ్ఞల కాగమముగా నుండునని వ్యాక ర యాశయము, 

కనుకనే కృష్ణ మ్మ్యపంతులు అనుచోట “అమ్మ” _పేమసూచకమగుచు పుం 

సంజ్ఞాశ బ్లమున కాగ మమగుళు విరుద్దముకాదిని యభి|పాయమును సూచించెను. 

“అమ్మకు, రూపాంతరమగు “అమి పురుష సంజ్ఞ కాగమమగుటకు6 

(బయోగమును జూపుచున్నాండు, “అనరసింగ ... ... = ఇందు గర్భష్ట మరాజు 

అనుపదమునకు పుం సంజ్ఞ యయినను “అమి” చేరను. ఇచట “ఆమి” రాజు 

నందుంగల (పేమను సూచించును. 

ఈ అనాదుల నాగమములనుట యుచితముగా లేదు. ఆర్యాంబాద్యర్థకము 

అయి పృధభ |కృయోగయోగ్యములగుచున్న యా శబ్బములను అగమముబని 

విధించుకొనవలసిన యీోవశ్యకత రేమియులేదు ఆ ర్యా ద్యర్గక ములు (శేష్టతా 

నాచకములగుచఛు నాముంబులక్టు. జేర్లునని సంధి ౧ సూ్యూతమునం భాన్గును 
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అంగీకరించియే యున్నాడు. సంధి (పథమసూూతమున( జెప్ఫినరీతిని అంగూదు 

లార్యాద్య రకము లేయనియు వీనికి కర్భభారయ సమాసముగా సంజ్ఞా వాచకము 

లతో కూడిక సనంభవించెననియు6 దలంచిన నీ యాగమవిథాన మనావశ్యకము, 

మజీయు అయ్యాదు లక్క టాదులలోనివనియు వానిజడ్డకు లోపంబు 

బహుళముగా వచ్చుననియు బాల. (పకీ.౮ సూ త్రమువలన 'దెలియంబడుచునే 

యున్నది. వీనిని మొదట నద్విత్వములుగా విధించుకొనుటయు మజల ద్విత్వము 

వికల్పముగాం జెప్పికొనుటయుంగూడ నిరర్దక ప్రయాసములే. ఈ సందర్భమున 
నయ్యాదులలోని ద్విత్వము లోవీంచుట”క “అన్నాదులలోని ద్విత్వము బహు 

ళముగా లోవించునిని సూత్రించి పె రెండు సూతములను దీసివేయవచ్చు 

ననుటయు సరికాదు. ద్విత్వలోపమునకు నూతనసూతనిర్భాణ మక్కజ లేకయే 

పె రెండు నూత్రములను దీసివేయవచ్చును. 
సూ, క ర్మధారయం బియ్యది మి|శంబు సిద్దసమాసం బట్ట యగు, ద 

ఇట్టనుటబేం బూర్యపదంబు లు_ప్పవిభ కికంబయి యవికృ తాం 

తంబగునని యెలుంగవలయును. ఉ॥ కృహ్వరాయండు, రామరావు. మొ! 

కర్ణ ధారయం బియ్యది = ఈ కర్మధారయము (అనగా బిరుడాద్యు తన 

పద స్రీ పురుష సంజ్ఞావాచక పూర్వపద కర్భధారయ మని భావము) 
వెనుకచెప్పంబడిన సమాసములలో మిష[శకర్జధారయము సిద్దసమాసము 

వఠె నగును. అనగా “రామి” మున్నగుశ బ్లములు విభ క్రిలోపించుటయేకాక 

ఉకారము మున్నగు తత్సమత్వమువలన సంభవించెడి వికారమునుబొందక 

ద్రసమాసమునందువలె నే సంస్కృత |పాతిపదికరూపముతోడనే యుండును, 

చూ. సూ తవివరణాంతమునందలి రామరావు.) ~ పో 

రామకృష్ణా ది శ బ్రములు మి|శసమాసములందు( బూర్వపదములుగా 

నుండుటకు దెనుగున వలనుపడదు. సా ధ్యకర్భధారయమున డుమంతములు 

పూర్వ పదములుగా నుండరాదనియుం |దిక ప్రీసమముగంత ధాతుజవిశేషణ 
పూర్వపదముగే కగ్భ్యభారయ ముండుననియు భాలవ్యాక ర్త యాశయము 

(చూ. బాల సమా. ౫ సూ. అందుచే. గగ్భప్టరాయండు రామరావు మున్నగు 

నమానములు నిద్దింపవు. సమాసభిధాయకమే లేనియపుడు ఆ త్వేళ్వాదుల 

విధానము నిరర్ధకము అందుచే వీనికి (డుమం తములకు సమాసవిధానము 

గూడ నీ సూ(తముచేత'నే జ్ఞావిత మని తలంపవలయున్స్ను, 
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ఈ సూతముచే విధింపంబడిన సిద్దసమాసవద్భావము ద్వ్యక్షరాదంత 

ములకేకాక బహ్వక్ష రేకారాంతాదులకును వచ్చునని తలంపవలయును, 

రామరావు అనునట్లు నారాయణరావు, దాశరథినాయం.డు మున్నగుపదనులును 

గానవచ్చుచున్నవిగదా! ౨, ౩, సూతములచే విధింపంబడిన అ త్వేత్వములు 

మాతము ద్వ్యక్షరాదంతములకే వచ్చునుగాని అనాపామాదులును రాయూదు 

లును అన్నిటికిని ఉత్తరపదములుగా నుండవచ్చును. అందుచేత నే “కర్భదారయం 

బియ్యది' అనుపదములకు “బిరుదాద్యు త్రరపద స్త్రీ వుం సంజ్ఞావాచక పూర్వ 
పద కర్భధారయము” అని యకర్జముచెప్పవలయును, ద్వ్యక్షరా దంతత్వమును 

మా్యతము వివక్షింపరాదు. సమాసవిధానముగూడ నీ సూ[తముచేత నే జ్ఞాపిత 

మని యూపొంచి జ్ఞాపితసమాసవిధానముకూడ నిట్టి శ బ్రములకేయని భావింప 

నలయును. ద్వ్యక్షరాదంతములకని నియమింపరాదు. అటయిన చో నారాయణ 

రావు, దాశరథినాయ (డు, శంకరయ్య, సంజీవయ్య మున్నగు సమాసములు 

అశాస్ర్రీయములు కావలసివచ్చును. వీనిని అవ్యుత్సన్నములని తలంపలేదు 

కావున సమాసవిధానముకూడ నికై సంపాదింపవల యును. 

కృష్ణ (డు [రాయ డు. ఇట సామాసిక విభ క్రిలోప మేకాక కృష్ణ 

శబ్దము నకారమునకు ఉకా'రాదేశముకూడ రాక సంస్కృత [పాతిపదికమే 

య కై యుండి సమసించుననిభావము. కృష్ణ - రాయా కృష రాయ అని 

సమసించి సమాసమునకు (బాతిపదికసంజ్ఞ కలదు కాన డ్ముపత్యయముచేరి 

కృష్ణ రాయడు అని యగును. ఇక రామరావు రామశాస్త్రి మున్నగునవి 

సిదసమాసములే కాన వాని పక్రియ యీ వ్యాకరణమున శాసింపనక్కజ లేదు, 

| కసూ, (క్రొ తాదులు లు_ప్పశేషంబులు దేశ్యంబులతోడం బలె. దత్స 

మ:బులతోడం గొస్ప్రి యెడల గర్ముధారయం బగు, ౭ 

ఆ॥ [కొంబులకలు. (కొ౨బులకల్ జనించె సభకున్. ఉ.రా.౬ 
మ్య 

ఆ.గ౧క౩౬ |కొన్నారాచములు. |కొన్నారాచములు నమూండుగొని 

ను ఏశేయన్, రో:ఈక.౧ ఆ.౨౩౦. నైమ్మనము. చ. అనుషమయోగ 
నీల నమృ'తాంబుధియం దుదయి౨చు జేనవు నెమ్మునమున నావహించి, 

లయ. 3 ఆ.౧౩౪. 'సెన్నుగము. వడువెన్నగములు సంచథీంవె. రా, 

అగ.౨ ఆ,3 ౬ ముంగోపము. అ. మొగము బొడువఖేని ముంనోప 
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మికనెప్పుడు, ఉరా.3 ఆ.౭, వింజావురము. ఎ.గీ, రమణ శ) డేవి 

వింజావమురంబువీవ. శేష, ఆ, సగ రాజ్యము. నాసగరాజ్యము. రా, 

కిపీ,-౦.%%ం. మొ|| 

[కొ తాదులు = కొత, నెజ మున్న గుశబ్లములు, (బాల సంధి. ౩డ 

సూ. చూచునది) లు ప్తశేష ఉంబులు = == (పాతాదిసూతముచే లోవీంపగా మిగిలి 

యున్న భాగములు. 

బాలవ్యాకరణమునం “గొ తి మున్నగు శబ్బములకుం దత్సమేతర 

శబ్దములు పరముగానున్నపుడే తొలియచ్చు మో ది వర్ణములకు లోపమును 

నుగాగమాదులును నుదాహరింప6బడినవి. తత్సమశబ్దములు పరముగానున్నచో 

నుగాగమాదులు రావేమో యను సంశయముకలుగుచున్నది. సూ(తమునందు 

తత్సమము పరముగానున్నవు డే యీ కార్యము వచ్చునని చెప్పకపోయినను 

ఉదాహరణములను బట్టి సందేహముకలుగుట కవకాశ ముండుటచే నట్లి సందే 

హమును బోంగొట్టుట క్రి సూత మారం ఖింపంబ'డెను. 

“సమాసంబునం [(బాతాదుల తొలియచ్చుమాది వర్ల ంబుల కెల్ల 

లోపంబు బహుళంబుగానగు" ననుసూతముచే “కౌ” అని “మిగులునటి 

డైతా తొదిశబ్దములకు "దేశ్యములవ లె. దత్సమశబ్రములును జేరి కర్భధారయ సమాస 

మగునని శాత్సర్యము. (కొత్త 4 వులకలు, పులకశ బ్రము తత్సమమయినను నీ 
సూతముబే విధింపంబడినందున6 బూర్వపదమగు (కొత్తశబ్దము ఆద్యక్షర శేష 

మగును. నుగాగమము, సరళాచేశము, బింద్వాదేశము, రాయగా కొంబులకలు 

అని యయ్యును. 

కొత 4 నారాచములు = [క'న్నారాచములు. నేటి అ మనము == 

నెమ్మనము. "పెను 4. నగము = పెన్నగము. ఇట6 బరుషేతరములు పరము 

లగుటచే నుగాగమము హ్రాప్తీంపక పరపదాద్యక్షర ద్విత్వనువ'చ్చెను. మును __ 
కోపము == ముంగోపము. వెల్ల £ చామరము == వింజామరము. వీనియందు 

లోప నుగాగమ బింద్వాదేశ ములు వచ్చెను. వెల్లశబ్దమునం దొలియచ్చు మోది 

వర్ణ ములకు లోపముధాంగా “వె” అనియుండును. ఇపుడు ప్రాతాది సూతగత 

బహుళపదఖలముచే ఎకారమునకు ఇకారమువచ్చి “వి” అనునది “వి” 

అయ్యెను. ఇవన్నియు (బాతాదిసూతముచే వచ్చు లోపమున కుదాహ 

రణములు, 
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సగము 4 రాజ్యము = సగరాజ్యము. ఇట బహుళ గహణముచేతనే 

తొలియచ్చుమోంది వర్గ ములకుబదులు రెండవయచ్చుమోంది వర్గ మునకు 

లోపమువచ్చెను. కాది సూ తవిపాత లోపస్టలమున "రఫము పరమయిన 

యవుడు ఆరేఫమునకు ద్విత్వమురాదు, ఈ విషయమును ౩ బహుళ శబ్లమువలననే 

సిద్ధించును. కావున సగఠాజ్యము అని యయ్యనని తలంప త 

ఈ సమాసమును (సగరాజ్యము) [పాతాది నమాసములలో? జేర్పక 

పోయినను “సగము రాజ్యము” అనుపదములు మిశసమాసమగుట కాటం 

కములేదు. కాని సమాసమునందు మువర్గకమునకు( బుంపులు రావలనియుం 

డును, అట్లు పుంపులురాక మువర్లక మునకు లోవమువచ్చుటకే యీ “నగముి 

శ బముకూడ 6 (గొతాదులలోయ జేర్చెనని తెలియవలయును. వృ త్తియందు 

హలుపరమగు వో దిని కంత్యవర్గ లోపమువచ్చునని శబ్దరణ్నాకరమున [(పాయుట 

కిదియే ఆాత్చ్సర్యమని తెలియవలయును. [కొతాదులలో దినిని. జేక్పకున్నను 
“సమాసవిభ కక్తికి లోవంబగు నను సూతముచే నిందలి మువర్ణ కము లోపించి 

“సగరాజ్యము” అను సమాసము సిద్దించునని పతర. కర్యధారయ 

సమాసనున మువర్ణ కలోపమున కవవాదముగాం బుంపులు నిధింవంబడుటచే 

మువర్థకము లోపింపదు. సగము. రాజ్యము అనుచోట మువర్శ్యక మేకాని 

ఇపికా మవపనముణాటి కావున నీ సూతముచే సగము అను శబ్దమునకు. గొత్తా 

దులలే6 బరిగణనమను తత్సమపదము పరమగునపుడును (సమాసమునరరు) 

లోపమువదమ్చుటకే విధింపంబడుచున్నది. తత్పమముతోం గర్భధారయ మగుటకు 

మాతమే యీ యుదాహరణమనియు లోపమున కిటం (బస క్రిలేదనియు: 

దలంపరాదు. ఈ సూూతనుచే సమాసము మాత్రమ విధించుట మొనచో 

నయ్యది యనావక్యకము., “కర్యధారయంబు (లిక స్రీసవ ముగంత ధాతుజ 

విశేష ణపూర్వపదం'జె యుండునిను బాలవ్యాకరణసూ[(తముచేత నే సమాసము 
(పొ _ఫీంచును. సరసపుపలుకు ఇత్యాది మి[శ్రసమాసములు సుపపిద్దము లేగదా, 

[పాలౌంవు, |కొంజాయ మున్నగు సమాసములయినను (బాతాదిసూతముచే 

నయినవి కావు. లోపనుగాగమాదుల వీనిచే విధింపంబడును. ఈ సూ[తముభే 

నయినను (గొత్తాదిశబ్బములకు దత్సమశబ్దములు పరమగునపు డును సమాసము 

నం దీ కార్యములు వచ్చుటయె విధథింపంబడునుగాని సమాసము నీ సూత్రము 

(క్ త్తగా విధింపనక్కటి లేదు, 
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పరిశీలింపగా నీ స్మూతము చాల నసందర్భనముగానున్నది. ఇందు లు ప 

శేషంబులగు కొతాదులు అని |కొతాదుల నుదేశింది తత్సమములతోం గర్భ 

ఛారయమగునని కర్ట్రాధావ్యయమగుట నిధింపంబడుచున్నది. అనగా లోపము 

సిద్దమయినట్లును నూతనముగా సమాసము విధింపవలసినట్లును భావింప:ంబడు 

చున్నది. ఇది యనుచితము. (కొ త్తశ బమునకు పులకాదిశ బములు పరమగు 

నపుడు సమానమురాక పోదు ““కర్రధారయంబు ...* (బాల. సమా, ౫ సూ.) 

అనుసూ(తముచేతనే వచ్చును. కాని సమాసమున తత్సమశబము పన మగుథలు చే, 

దొలియచ్చు మోంది వర్గ ములకు లోపము బాల వ్యాకరణముచే (రాదినుకొను 

చుండగా) రాకయుండగా( దత్సమశబ్దము పరమయినను లోపమువచ్చునని 
మాత్రమె పధింపవలయును. వివర్చైట నుగాగమ ద్విత్వాధులును బాల వ్యాకరణ 

సూ తములచేత'నే పొ_పీంచును, ఇట్టి స్తితిలో విధింపవలనసిన లోపమును అను 

వాద౭జ గమునం జేర్చి సిద్ధిచియున్న సమాసమును విధించునట్లు సూ తరచనము 

కనుపట్టుట బాగుగాలేదు అందుచే నీ సూతమునకు సం దేహనిర్ణ యముననే 

డాత్సద్యముగాని నూతనవిధాన మేవిషయమునను గాదనియే [(గహింపవల 

యును.” అకసత్యంయాంతావ్యయంబు కళయి” అను సూత మి-క్లే సందేహ 

నిర్ణ యము నే కావించుచున్న దిగదా | 

సమాసమునే యీ సూతము విధించుచున్నదనుకొనుటలో నింకొక 

విరోధముగలదు, లు ప్రశేషములయిన ,[కొత్తాదులకుగదా తత్సమములతో 
సమాసము విధింపంబడుచున్నది. అనగా “కొ” మున్నగువానికి పులక 

మున్నగువానితో సమాసమువచ్చుననుట. కొ తొదులకు పులకాదులతో సమా 

సము వివక్షితముకానిదే ఆద్యక్షరానంత! ర్ల ములకు లోప మెట్టువచ్చును గ్ 

సమానసనముసింగదా (పాతాదిసూ తము లొొపమును విధించుచున్నది. సమాన 

మును విధించుటకిుం మూార్వము లోపమురానియవుడు లు ప్రశేషములగు “క 

మున్నగుసవి యెబట్షుల భించును. అందుచే నీ సూ[తమున లోపముగాని సమో 

సముగాని నూతగముగా విధంపంబడ లేదనియు! దతృమపదములు పరములుగా 

నున్నను లో పొదికార్యముల. రావచ్చునని నంశ మును దృఢ పఅచుట శే యో 

సూత్రము రచితమయ్యెననియు |గసొంపవలయును. 

సూ ధారుజ వమి+ఫవణంబుంు తధార్థకావృ్యయ .బుత్ డ 3 గర్మథధార 

యంబణగు, టౌ 



సమాసపరిచ్చేదము లలన 

ఉ॥ భూసురో_త్తముల్ వేదముల్ నదునునట్టు. భార. ఆది. ౫ఆ. 

౧౮౫%. కొడుం బెడ ద్దదవ్వుపోయి నయట్లు. భార. ఆది. ౧ఆ. ౧౧౬. మొ. 

ఛాతుజవిశేషణములు = ఎడి (పభ్బుతివక్ష కాంతములనగున తధార్షకావ్యయం 

బనగా తధా అను సంస్టృతపదముయొక్క అరముగల అ అవ్యయము “అట్లు” 

అనునది. ఉదా॥ చదువు అను తద్దర్శార్హక క శేవమణము. అటు అను 

నవ్యయముతో సమనించి చదువునట్లు Te 

చదువు =. అటు. బాల. సంధి ౩౩ సూతముచే నుగాగమసువచ్చి 

“చదువునట్లు” అగును. పోయిన. ఇది భూతాదక నవర్థ కాంత ధాతుజవిశేష 

ణము, (చూ, బాల, క్రియ, '౪౬ సూ పు ££ అటు. బాహుకకము కాన 

అత్యసంధి రాలేదు. యడాగమము. పోయినయట్లు. సంధివచ్చె నేని పోయినట్లు 

ఆనియు6 గావచ్చును. 

అవ్యయో తరపదక సమాసములు శాస్త్రవిరుద్దములుకావు. సంస్కృతము 

నను “తదుపరి” మున్నగునవి గలవు. “వాగర్జావివ” మున్నగుచోట అట్టు 

వంటి సా దృశ్య్యార్ద కావ్యయము య తోడను సమాన మేగదడా ! తెనుగునను 

అవ్యయో తరపదక సమాసములకు నిషేధము కానరాదు అయినను వచ్చి 

మున్నగు కొన్ని యవ్యయము ee సమాసములు తనుగున 

లేనందునను తధా అను నన్యయ ముతరపడముగా నండెడి సనూసము 

సంస్కృతమునంగూడ కేనందునను విశద (పతిపత్తిక యీ సూత్రము రచింప. 
బడనని తలియ(దగును. 

సూ ఆట్ట ముట్ట యెట్ట అను పశేషణంబులమీంది తచ్చట్ల వకారంబు 

నకు లోపంబు “విభాష నగు. 

ఉ॥ క॥ వివులతపోవిభవంబున6 గవులజు నటిండు. భార. ఆది. 
RIL = INI 

౨ఆ ౨౧౯. అ. ఇట్లు గాన నెజటుగమే మేన్రురము నతం డిట్టిండగుట. 

భార. శాంతి. ౧ఆ. ౧౦. ఎట్టిండు నా నిచేనుండు. (ఎట్లిండు నా హృదీ 

శుండనుట యుక్తము, రా. సుం. ౨౮౫. ము. పశుమున అట్టివాండు. 

మొ. తేనుయగున సాభారణంబుగ విశేవణంబు లవిభ కికంబులు. 

అటి ఇటి ఎటి అను విశేషణ ములమో6దనున్న వ శ బము యొక్క 
హ్ ఠం ఉం యు 

నకాధమునకు అనగా ఆ శబ్దమునకు బూర్యాగమముగా వ్ళెడి వకాధమునకు 
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వికల్పముగా లోవమువచ్చునని యర్ధము. వకారమునకు మాతమే లోపను 

విధించినను దానిమోదనున్న యచ్చుగూడ లోవించును. అనగా “వో” అను 

భాగమునకు లోవమనిభావము. ఇటు తచ్చబ్లమనగా (పాతిపదికము'నే (గ్రహింప 

వలయును. [పాతిపదికావయవమగు వకారమునకే లోపమువచ్చును. మజియుం 
దచ్చుబమనగా “వాడు” మున్నగుపదమును గహింపరాదు, అట్లయినచో 

“వానివలని మున్న గుపదములలోగల పంచమిీావిభ క్షి పత్యయసంబంధియగు 

వకారమునకును లోపమురావలనివచ్చును. కావున (ప్రాతిపదికవకారమునకే 
యీ స్కూతము లోవము విధించెనని భావింపందగును. ఇట “తచ్చబ్ద వాకా 

రంబునకు” అని వ్యాకర్రఖీష్ట పాఠ మయి యుండనోవు. ఆపారమున నెట్టి 

యనౌచిత్యములును లేవు. 

ఉదా॥ *విమలతపో... నట్టిండు”” అట్టి _ వాడు వాకారలోపమురాంగా 

“అట్టిండు అగును. పిదప [హస్వమునకు6 బరమగుటచే నర్హబిందువు పూర్ణము 
గూడనయి “అట్టిండు" అనియునగును. ఇమే ఇట్టిండు; ఇట్టిండు, ఎట్లి(డు, 

ఎట్టిండు, అని యగును. ఈ వాలోపము వెకల్చికము కావున అట్టివాండు; ఇట్టి 

వాడు, ఎట్టి వాడు అనియు నగును. 

“ఎట్టిండు నానిజేశుండుిి అను రామాయణవాక్యమున నిజేశుండనగాల 

దనభ ర్త అనియే అర్హమువచ్చుచుండగా మజల "నా" అనుపదము 'బేరుటలో 

అర్దవుపాం దిక లేదనియు, కావున నా హృదేశుండు అని నూర్చినచో సరిపడు 

ననియు [గంథక్రర్త యభిిపాయము. కాని, నిజేశుండనుపదమునకు భర్తయని 

మా|తమే యర్లమును వివక్షింపవలయును. ఆత్మజగ బ్రమునకు( బు[తుండను 

నర్థము వివక్షితమగుటచే నాయాత్మజుండు అని (పయోగించుచున్న కే నా 

నిజేశుండు అనియు నుండవచ్చును. శివభాగవతాది సమాసపదములును 

సంస్కృతమున గలవు. కావున నీ పాఠమును మార్చకుండినను దోష ములేదు. 

అట్లి అను పదమునకు వాడు మున్నగు తచ్చబ్లరూసములు సరము?గా 

నున్నపుడు వాకారము లోపించినందున అట్టిండు అని యయ్యవనను నభి|పాయ 

ముతో నీ సూతము నిర్భింపంబడెమ,. కాని అట్టి అను |పాతావకిక్షమునకు 

వాడు శబ్దము పరముగానున్న పుడు అట్టి వాండు అనియే యగును. వాడు 

శబ్దము పరముకానవ్ష్నడు అట్టి అను [పొతిపడికమునకు విభక్తి వివక్షించి జర్ర? 

అను [పథమైకవచన్న (పత్యయము ఛచేర్చినచొ అట్రిండు అనియగును. ఇట్లు 
కలలా స్య mm 



సమూ స రిచ్ళే దము లలి? 

(పథమావిభ క్రిపత్యయము చేరిన రూపయేకాని తచ్చబ్లముచేరిన రూపము 
ఇయ్యదికాదు. ఇక్షు ఇట్టిండు, ఎట్టిండు, అను శబ్లములును సిద్దైచును. ఇట్టి 

సులభమార్దముండగా _తచ్చుబ్దము పరమగుట, వాలోపము, మున్నగుతీరున 
ప్రక్రియాగోరవము నిరర్షకము. అని శంకించుటకు స్టూలదృష్టై నవకాశము 
కానుపించుచుండగా ““తనుగున సాధారణంబుగి' అను వాక్యముచే వ్యాక ర్త 

సమాధానమును జెప్పుచున్నాడు. 

అట్టి ఇట్టి ఎట్టి అనునవి విశేష ణముబు. విశేషణములకుం చెనుగున సాధా 
రణముగా విభ క్రిపత్యయములు కానరావు. అందుచే అట్షిండు మున్నగునవి 

(పథమావిభకక్తి పత్యయాంతము లనుటకు వలనుపడదని యాశయము. 

ఈ వాకారలోపము ధాతుజవిశేషణములమోా:దనున్న తచ్చబ్దంబునను 
గానవచ్చుచున్నదని చెప్పి “ఎఅతుకగలరె మగువలతెందు" (భార. ఆది, ౨ ఆ. 

3౩౩ ప అని యుదాహరణము సుబోధినియందు6 జూప:ంబఆెను. (కల [+ 

వారె==కలవారె 

సూ॥ ముయ్యేడ్వాదులందు (హాస్వ ద్విత్వంబులు నిత్యంబులు. ౧౦ 

ఆ॥| రాము డలుకన్ ముయ్యేడువాటుల్ రణ, పీతిన్ వెరిధరా 

తలేళశ్వరుల జంపుం బల్వురన్ . భార, ఆది. ౧ఆ, ౭7౮. ముయ్యారు 

మౌార్షణముల. రా. యు. ౧౦౭౫, దీని ముమ్మడుగగు గణము. భార. 

ఆది. ౧౪. ౮౦. మొ. ఆం ధశబ్దచిం తామణియందు గల “ఇద మద 

సి”త్యాది సూ తమందలి యదః | పభ్చాతులు వ్యర్థములగుచు స్వేతరంబు 

లకును నక్కార్యంబని తలుపుచున్నది, 

ముయ్మ్యేడు మున్నగుశబ్దములలోని మూ(డు శబ్దవిశేషమగు “మూ” 
వర్గ మున [హస్వమును పెనున్న యకారమునకు ద్విత్వమును నిత్యముగా వచ్చు 

నని యర్థము. 

ఉదా॥ మూండు = ఏడు -_- బాల. సమా. ౧౭. సూ తముచే డువర్గ 

లోపము -- యడాగమము. యకారద్విత్వమును రాయగా. మూ £ య్యేడు. బాల. 

సమా. ౧౩ నూ॥చే [హస్వము. ముయ్యేడు అని యగును. ఈ సూతమున 
(హనస్వద్విత్వములు నిత్యములనుటచే ముయ్యేడులు అనియేయుండును. మూ జే 

డులు మున్నగురూపము లుండవనిఖభావము, 



2లిర హైఢవ్యాకరణము 

బాల వ్యాకరణమున [హాస్వద్విత్వములు విధింపంబడినను (చూ. బాల,నవమా, 

౧౭,౧౭ సూ, లు) అందు మూడు జగములు -- ముజ్జగములు అని ద్వివిధ 

రూవములుదాహరింవప(6బడుటచే డు లోపద్విత్వములు వెకల్చికములుగా విధింపః 

బడనని తలంపవలసియున్నది. కాని ముయ్యుడ్వాదులందుమవూ తము రూపద్వ 

యము కానరాక [హస్యద్విత్వములు వచ్చిన ముయ్యేడు మున్నగురూపములు 

వమూతమే [పయోగములందు కానవచ్చుటచే నీ సూత్రముచే నాకార్యములు 

నిత్యములని విధింపంబడుచున్నది. 

““ముయ్యాజు వమార్రణములి” మూండు 4 ఆటు =మూ[య్యాటు జా 

ముయ్యాటు. కదని ముమ్మడుగగు గణము” _ మూండు 1 మడుగు. మూ 

మృడుగు == ము మడుగు కాం ముమ్మడుగు, 

ఇటు మూ:డుశ బములోని యర్హబిందువుగూడ లోపించును. అర్గబిందు 

పూర్వక డువర్గ మునే (గ్రహించి బాలవ్యాకర్త లోపమును విధించెనని తలంప 

వలయును. లేడా డువర్థము లోపించిన యనంతరమున మూ యేడు అని 

యుండగా స్థిరము పరమగుటచే బిందువులోవించె ననందగును. ముజ్జగము లిత్యా 
దులలో స్టిరపరక త్వము లేకున్నను ద్విరుక్తము పరమగునపుడు బిందువు ఉండుట 

భావకు సహజముకానందున లోవీంచెనని తలంపవలయును. 

ఈ ముయ్యేడ్వాదు లాకృతిగణము, అజాద్యు త్తరపదము లగునపుడు 

వమవూతమే యీ కార్యములు నిత్యములనుటకు వలనుపడదు. ““ముమ్మడుగు”” 

అనుచోట హాలాదివదమే ఉత్తరపదముగడా | 

చింతామణియందు ఇదమదేత దిత్యాదిసూ[తముచే ఆ, ఈ, వ, శబ్ద 

ములకు వమూ[తమే శబ్దాం తరము పరమగునపుడు (హస్వద్విత్వములు విధింస 

బడుచుండగా మూడు శబ్రమునకును శబ్లాంతరము పరమగునపుడు ఈ కార్య 

ములు వచ్చుట విరుద్దముకాదు. అనువిషయమును “అం ధశబ్ర చిణామణి 

యందు...” “ఇత్యాదిగా వివరించుచున్నాడు. 

అదః[పభృతులు = ఆదస్, ఏతద్, అనుశ బములు. స్వేతరంబులకును = 

ఆ ఈ, చి, శబ్దములకం కు నితరశ బ్రములకును. 

చింతామణి సూతమున ఇదమ్, అదస్, వతద్, అని మూండుశ బము 

లను (గపొంచి వీనియర్జముగల శబ్దమునకు అనగా 'ఈి” శబమునకు (హన్వ 

మును విధించెను పె మూండుశ బ్రముల యరమకనను డెనుగున *ఈే శబ్దమే 
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వాడ(బడును. కావున నిచట “ఇదమ్” అని ఒక్కశ బ్రమును [గహించినను 

అత్మ? అనుశ బ్రము లభించును అట్టి చో అదనస్, ఏతద్ అను రెండుశబ్రములను 

(గ్రహించుట వ్యర్షము. ఇట్లు వ్యర్థమగుటవలన నొకవిషయము బోధింపంబడు 

చున్నది 

ఆ, ఈ, ఏ, అను మూండుశ బముల కే గాక మజికొన్ని యితరశ బము 

లకును ఈ [హస్వాదికార్యములు వచ్చునని దీనివలన బోధింపంబడును. ఇట్లు 

"తలియంబడుటచే వమూండుశబమునకును ఇక్కార్యమువచ్చుట విరుద్దముకాదని 

తాత్పర్యము. 

[ ఏదేనియంశము జ్ఞాపితమగునవుడు నాలుగువిషయము లావళ్యక 

ములు. Ll. వెయర్హ్యము. జః జాపనము. తి స్వాంశ చారి తార్థ్యము. 4. అన్యత 

ఫలము. వీనిలో నాల్లవది లేకున్నను కొన్ని చోట జ్ఞాపనమంగీకరించినను మొదటి 

వమూూ:ండంశములును అత్యావశ్యకములు. ఇక్కడ వై యర్జ్యము జ్ఞాపనము అను 

నంశములున్నను నె్వ్వెంశచారితార్ష్యము కానరాదు. ఇక్లే యీ వ్యాకర్త మణి 

కొన్ని స్థలములందును జ్ఞాపనములనుజాపవుట చెయాకరణపద్దతి విరుద్ధముగా 

నున్నది. 

సూ॥ సమాసఘటితంటీ శబ్దం బొక్కచో సూచనార్ధకం బగు, ౧౧ 

ఉ॥ ఈ యున్న పొమ్యుపాలికింబోయి (ఈయున్న = బఐ్రదిగో 

నున్న యని యర్థము) భార, ఆది. ౧ఆ. ౧౧౬. మొ. 

సమాసమునందు ఘటింపంబడియున్న *“ఈి' శబ్దము కొన్ని చోట్ల 

హస్తనిరేశాదులచే సూచించుటను బోధించుచుండునని భావము. 

ఉదా. * ఈ యున్నపౌష్యు... ” ఇట సమాసమున “ఈ శబ్దము 

ఘ.8తమయి యున్నడి. ఈ “ఈ శబ్దమునకు ఇదిగో నని యర్లమును వివ 

రి "వెను. ఇదిగో ననగా సూతనచయుటయే కావున నిందళి “ఈ” శబ్దము 

సు చనార్హక మయ్య్యనని భావము. 

ఈ సూ(తము శబశాస్త్రమునకు సంబంధించివదికాదు, అర్ధమును బట్టి 

యేమేని శబ్దమునకు విధెంపంఒడినచో నీ వ్యాకరణమునకు సంబంధించునుగాని 

"కేల మర్శమును జెప్పెడి యీ సూతము శబ్ద్లశాస్రమునకు సంబంధింపదు, 

వాక్యము అర్భమునకు సంబంధించినందున నే చే జొకవిషయముగా బం జేర్థక వి 
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చ్చృదమునం గూర్చంబడెను. ఈ సూతిముకూడ నా వాక్యప౦కరణ మున నుంచి 

నను గొంత యుచితముగా నుండును. 

ఉన్న అను పదములోనికి * ఈ * అనునది అన్వయింపవలసియున్నది. 
కానిచో ఉన్న అనుపదమునకు సాకాంక్షత తీరదు. ఎట్లు ఉన్నవాడు ఆను 
నాకాంక్ష ఉద్భ్ఫూతమయి నిలచియుండును. అట్టి యోకాంక్ర్షను దీర్చుటకు 
"కేవలము ఏతదర్దకశ బము సమర్గము కాంజాూాలదుగదా ! అందుచే ఈ శబ్దమునకు 

ఇదిగో అని సూచనార్గకత్వమును జెప్పినను జాలదు. ఇదిగో చూడుము, 
“ఇట్లున్న పౌష్యుపాలికి*” అనురితిగా ““ఉన్న'' అను పదములోనికి అన్వయించు 
టకు తగిన కిగియావి శేషణమును గూర్చక తప్పదు. ఈ అను పదమునకు “ఈ 
విధముగాన్ ''అని యర్థము వచ్చుచున్నది, అదియే ఇచ్చట సందర్భానుగుణము, 

సూ॥ ధ్వన్యనుకరణ శబ్దంబులు కొన్నింటి కిందు నిగాగమంబగు. ౧౨ 

Gi ఇందున్ =క ర్మధారయమునందని యర్థము. G॥ గనగనని 
నిప్పులు. స్వాం ర, ఆఅ. ౬౦. క. తళతళని తరణి మెబుంగసల. స్వా. 

ఆ. ౧౦౦. నిగనిగని కుందనంపుందగడు. స్వా. రఆ. ౧౧౭. మొ, 

ధ్వన్యనుకరణశ బములకు. గొన్నిం టికి ఈ కరధారయసమాసమునందు 
“నీ” అనునది అంతమున నాగమముగా వచ్చును. (ఈ శబ్దములు విశేషణము 
లలు కర్భ ధారయసనోూసమున.6 బూర్యపదములుగా నున్నవ్వుదని గ౦పొంప 
వలయును 

గనగనని నీవ్వ్చులు _ అనగా ఒకవిధమరున కాంతిగల నిప్పుల ౨ “నర్థము. 
ఇందు గనగనని అనునది నిప్పులకు విశషణమగుచున్నది. కనుకనే “*గనగన'*' 
అను ననుకరణశ బమునకు “ని” అనునది అంతాగమ మయ్యెను. ఇకే 
“తళతళని** “నిగనిగని అనుచోటను నిగాగమము చేరెను. నిక్ అనుదానిలో 
“క” అనునది ఇత్తగుటచే లోపించును. *ని' అనునది కిత్వమువలన నంతావ 
యవముగావచ్చును. 
సూ॥ గుణవాచకంబులు కొన్నింటి నిగాగమంబునకు. బరుషంబులు 

పరంబులగునవపుడు బిందు వగు, స 

త్త కమ్మందేనె, కమ్మంచేసే, ము. మరునాలోరు కరంబులం 

జోరు కమ్మంచేనే, చః నిత, నాదా, 
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బాల, సమా ౧౨, నూ. చేత వచ్చిన కొన్ని గుణవాచకశ బముల నిగా 

గమమునకు పరుషములు పరంబులగునపుడు బిందువు అఆటదేశమగును. 

ఇచటు బిందగ్వా దేశములను మాతమే విధించెను. సరకాదేశము నీతండు 

విధింప లేదు. అయినను ఉదాహరణమునుబట్లి సరళాదేశముకూడ వచ్చునని 

యూహించుకొనవలయును. 

కమ్ముని _ తేనె -- సరళాదేశబిందువులురాంగా - కమ్మం 'దే'నె అయ్యును. 

బిందుకబ్బము ఉభయబిందు సాధారణముకా 'న అర్థబిందువు విచ్చె'నేని కమ్లందేనె 

యగును. ఇందుకు 'నెషధ్యపయోగమును (బమాణముగా; జా పెను, 

బాల వ్యాక ర్ర “రని ఇత్వవి శిష్ట నకారమును ఆగమముగా విధించు 

తుం జేసి యుత్వవిళిషస్ట్రమగు నకారమును దుతముగా నంగీకరించెడి యీ 

వ్యాక్రర్త మతమున నయ్యది (దుతసంజ్ఞకము కాంజాలదు. [దుతము కానందున 

బిందువు [పాపింపదు. అందుచే నీ నిగాగమమునకు [దుతత్వమును శాసింప 

కయే బింద్వా దేశమును మాతము (పపయోగానుగుణమగుటకు విధించుకొ నెను, 

శాని దుతత్వమును విధింపనందున( బరుషము సరళమగుఓకు మార్దము కాన 

రాదు. సరళాదేశమునుగూడ విధించియుండినచో. డగియుండెడిది. [ప్రౌఢ 

వ్యాకర్త సరళాదేశమును విధించుట మజచుట ప్రమాదము. బిందువు నిగా 

గమ స్థానమున వచ్చినద గుల చే? బరముగానున్న పరుషములకు సరణాదేశము 

- ఎన్నగు కార్యములు జరుగునని కొండఅభ్మపాయపడుట సరికాదు. నిగాగమము 

; ఎతముకాకపోవుటచేత నే బిందువును విధించుకొననలసి వచ్చెను. అట్టి చో 

శా నిస్టానమున వచ్చిన బవిందువువమ్య్మూతము (దుతధర్భుము నెటుపొందును. 

* గాగమము దుతమే అయినచో నీ సూత మనావశ్యకమేయగును, [దుత 

"=, ఫటచేత నే సరళోదేశము, బిందువుకూడ సిద్ధించును. నిగాగమ విధాన 

wg మర్గ్యముచేతనే సొమాసిక[దుతలోపమును రాదు. బింద్వాదేశ ములు వచ్చుట 

కాటంకము లేదు, 

నూ॥ గుణవాచకంబు గక్రియావిశేషణంబగుచో నొక్కె_డ నవక్షకంబు 
నకు బిందువు గానంబడియెడి. ౧౪ 

ఉ॥ సస్తీచ్లక్ష్యంగం | బియుండు వర్ణిలుటకే.. కాలీ, ౨ఆ, 23, 
గుణ వాచకములలోం గొన్ని నవర్ణ్శకాంతములు గలవు (చూ. నవర్డ 

కంబు గుణనాచకంబులగు నల్గాదుల కగు, బాల, తద్ది, ౫ సూ) అట్టి పదములు 

$1 
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కియావిశేషజణములయునదో వాని నకారమునకు(-గొన్ని యెడల బిందు వాదేశ 
మగును. 

ఉ॥ “ససిచక్కంగ...”” చక్కన అనుపదము కన్ అను (క్రియలోని 

కన్వయించుచు వర్ణిలుట, కె అను [కకియలోనికిని విశేషణమగుటచే నంతమున. 

గల నకా“ము బిందువయి ోచక్కంగన్” అని యయ్యెను. అర్హబిందువు వచ్చు 

నేని చక్కంగనని యగును, 

'తెనుంగునం [గియావిశేషణముగా నన్వయింపవలయు నన్నచో కన్, 
కాన్, అను [కియారూపముల డద్వారముననే యన్యయింపవల యును. (పతిపద 

మును ముందుగా కన్, కాన్, అనువానిలోని కన్వయించి వానిద్వారమున 

[బధానకియలోని కన్వయించును, వేగముగా నడిచెను. వేగము అనునది కాన్ 

అను [కకియలోని కన్వయింపగా నయ్యది నడచెను అనుదానిలోని కన్వయిం 

చును. కావున సుబంతనులెల్ల6 [గియావిశేషణములగునపుడు కాన్, కన్, 
అనువానిలోనికే యన్వయించునని తెలియవలయును. వేగమువచ్చెన్ అను 

తీరున నగు ధాతుద్వారమున(గాక సాక్షాత్తుగను నన్వయించుట కలదు, అట్ల 

యినచో చక్కనయ్యె, చక్కంబోయె మున్నగుతీరుల నీ చఛక్కనపదము (పయో 

గింపంబడును, 

ఈ నవర్ణక ముత్వవి శిష్టృముకానందున |దుతముకాకుండుటచే బిందువును 
విధించుకొనవలసివచ్చెను. ఇచటంగూడ నరఖొదేశము ((ప్రయోగములందు 

గానవచ్చుటచే జేయవలసియున్నది ఈతని యుదాహారణమునుబ ట్లి యే యిది 

సమ్మతమని జాపితమగుచున్నది. 

ఈ సూ|తము సమాసవిషయకము కానందున (బొసంగికముగా గుణ 

వాచకముల సందర్భము వచ్చుటచేం జెప్పబడెనని తెలియవలయును, 

సూ. ఒకానొ_చో గుణవాచక ధాతుజఏశేషణంబు లవయవ విశేష్య 
పూర్యకంబులయి యవయవితో సమసించెడి. ౧౫ 

ఉ॥ ఒడలు తెల్లని తురనో_త్తము వాలంబు, (ఒడలు కేల్లనిజు 

తెల్లని యొడలుగల యని యర్థము) భొర, ఆది..౨ ఆ.3 రీ. తనువువిా 
నొలవల్బు జాలరిదాన. (తనువ్ర మోానొలవల్న్సు = మొాన్బలవల్ను 

భనువుల యని యు యు భార, అది,3 అభం, 
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గుణవాచక ధాతుజ విశేషణంబులు = తెల్లని మున్నగు గుణవాచక విశే 

పుణములును ధాతుజవిశేష ణములును అవయవ వాదకమగు విశేష్యము పూర్వ 

భాగమున గలవై అవయవి వాచకమగు శబ్దముతో సమసించును. 

అవయవమునకును అవయవికిని మభ్యభాగమున నవయవముతో నన్వ 
యింపవలసిన విశేషణజశబ్దములుచేరి మొత్తము సమాన మగునని తాత్పర్యము. 

ఉదా॥ ఒడలు...” ఒడలు అవయవము. తురగో త్తమము అవయవి. 

తెల్లని అనునది ఒడలునకు విశేషణమగు గుణవాచకము. ఇయ్యది ఒడలు అను 

విశేష్యము ముందుగల'దె (ఒడలు తెల్లని అనియయి తురగో త్రము అను విశే 

ష్యముతో సమాసముచెందెను. తెల్లని యొడలుగల తురగో త్తమము అని యన్య 

యమును [వాయుటచే తెల్లని అనునది పిశేష్యముతో (పూర్వమున నున్నను) 

నన్వయించును. అపుడా రెండు పదములకును అవయవితో నన్వయించునవుడు 

తెల్లని యొడలుగల అను నర్హమువచ్చును. “ఒడలు తెల్లని” = తెల్లని యొడలు 

గల అను నర్ధముగల దగుటచే విశేష్యమగు తురగోత్తము అనుపదముతో 
నమసించెను. అని భావము. 

“తనువు...” ఇట తనువు -- అవయవము. జూలరిది.-అవయవి. వల్చు-- 

ధాతుజవిశేషణము. ఇయ్యది తనువు అను విశేష్యము పూర్వమునంగల దె అవ 

యవి వాచకమగు 'జాలరిది” అనుపదముతో సమసించెను. ఇచ్చట “వల్చు” 

అనుదానికి విశేష్యమగు తనువు అనుపదము పూర్వభాగమున నవ్యవహితముగా 

లేదు మానాల అనుదానిచే వ్యవహితమయియున్నది. ఈ యుదాహరణమును 

బట్టి పూర్వమున:గల విశేష్యము వ్యవహితముగా గాని యవ్యవపాతముగా గాని 

యుండవచ్చునని తెలియబడుచున్నది. 

విశేషణములగు నీ పదములకును నవయవివాచకములకును బరస్పరా 

న్వయము లేనందున సామర్థ శములేదు అందుచే వీనికి సమాసము [పొ ప్రింప 

నందున విధింపంబడెనని యూహింపవలయును. ఈ సందర్భమున నవయవ 

వాచకపదమునకును దాని విశేషణమునకును సమాసములేక వ్య స్తముగానే 
ముందువెనుకల నుండుటయా యని నం'దేహింపవలసి యున్నది. ఒడలు, 

"తెల్లని, అనుపదములు వ్య స్తములే యన్నచో విశేషణమగు తెల్లని అనుపదము 

పూర్వమున నుండక ఉ త్తరపదముగా నుండుట కుదురదు. ఒకొకచో విశేషణ 

విశేష్యంబులు వ్యత్య స్తంబులునగు (శబ్ద. ౯ సూ.) ననుసూతముచే వ్యత్యా 

సము వచ్చెననుటకును వలనువడచు. అ సూూతముచే వచ్చెడి వ్యత్యాసము 
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నివర్ధ కాంత విశేషణములకును ధాతుజవి శేషణములకును సంభవింపదు. ఒడణు 

అనుపదము తురగో త్రము అను విశేష్యముతో నన్వయింపవల యునన్న చో 

యధాస్థితముగా నన్వయింపదు. ఒడలు అనుపదమునకు ఒడలుగల అని యర్షము 

రావలయును. అట్టి యర్థము వచ్చుట సమాసముననే సంభవించుటంజేని 

సమానమే యనవలయునే. ఒడలు తెల్లని అనునది విశేష్య పూర్వపద కర 

భారయ మన్న చో (మయూర వ్యంసకమువంటిది) తెల్లని యనుపదము సమాస 

గతమేయగుటచే నిదియంతయు సమాసమే యనవలయును, “ఒడలు తెల్లని” 

అనునది విశేష్యపూర్వపద కర్కధారయ మన్న చో ననవచ్చునుగాని రెండవ 

యుదాహరణమున తనువు అను విశేష్యమునకును వల్పు అను విశేషణము 

నకును అవ్యవహిత పూర్వాపరీభావము లేదు మోన్నొల అనుపదము లడ్డ ముగా 

నున్నవి. సమాసము ౧౮ నూ.చే సందర్భయోగ్యపద వ్యవథానము సమ్మతమే 

యనుటకును ఇయ్య ది విశేష ణోభయపద కర్ణుధారయము కానందున నవకాశము 

లేదు. అందుచే మానుయొక్క _ పొల == మాన్వొల అను షష్షీతత్పురుషము 

నకు మాన్వ్చొాలను + వల్పు = మాన్వొలవల్చు అని ద్వితీయాతత్పురుష ముగా 6 

జేసీ మోన్నొల వల్చు అను 'మొత్తమునే విశేషణముగా గూర్చి తనువు అను 

విశేష్యముతో విశేమ్య పూర్వపద కర్ణుధారయమును గావింపవలయును. ఇట్లం 
తయు సమాసమేయని తలంపనిచో నొడలు అనుపడము వ్య సముగానున్నను 

ఒడలుగల అను నర్ధమును లక్షణచే బోధించుచు తెల్లని తురగో త్తము అను 

సమాసములోని కన్వయింపవలయును. అప్పుడు కక. అనుపదమునకు విశే 

ష్యము ననుసరించి షవీవిభ_క్రియే రావలనీయున్నను [పథమ వచ్చెనని భావింన 

వలయును. విశేష్య మేవిభ_క్రిలోనున్నను ఇయ్యదిమా[తము [పథమాంతముగనే 
యుండుననియు6 దలంపవలయును. రెండవ యుదాహణమున విశేష్యము 

సంబోధనాంతముగ నున్నను తనువు [పథమాంతముగనే యున్న దిగణా |! 

[తిపదబహు[వీహ్యాదులవలి నిచ్చటను అవయవ, విశేషణ, అవయవి 
నాచ కములకు మూ.డింటికిని కర్టధారయ సమాసమని _పౌఢవ్యాకర్త తలంచి 

యట్లి సమాసమునే యిట విధించెనని యూహిఎంవందగును. అదియ యూత? 

యాశయము. ఈ సమాసమునందు పూర్వాపరీభావముకూడ విధింసంబడను. 

పరిశీలింపగా నిచ్చళు 6 దురగో త్రమమునకును జఒడలుకును అవయచవావ 

యవి భావము సంబంధము కాదు. శరీర శరీరిభావమన్నచో సరిపడును. కర 

చరణాదులు అవయవములు. కరచరణాభులళో( గూడిన మొత్తము అవయచి 
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యనంబడును. అనగా ఒడలు అవయవియు సొడలునం చేకచేశములగు చేయి 

కాలు మున్నగునవి అవయవములును అగును. ఇట నట్టి సంబంధము కాదు. 

ఆలోచింపంగా నిట తెల్లని అను విశేషణము తురగో త్తమము తోడనే 
యన్వయిం చును. ఒడలునందు _ తెల్లని == ఒడలు తెలని అను స _ప్తమో తత్పు 

రుష సమాసము విశేష్యమగు తురగో త్రముతోం గర్భధారయమగును. ఒడలు 
నందు చెలుపుగల తురగో త్రమము. అని సమాసమున కర్ణము. ఇల్లు సరళముగా 

సమాసము సిద్దించుచుండగా నీ నూతనమార్షమున సమాసవిధాన మనావశ్యక 

మును, అినుచితమునుగూడ నగుచున్నది. ఇకే మోన్వొాలవల్బు అను విశేష 

ణము జాలరిదానికే యన్వయించును. తనువునందు (చేత) మాన్వొలవల్చు == 

తనువు మోన్నొలవల్సు అను తత్పురుషము జాలరిది అనుడానిలోనికి విశేషణ 
మగుచు( గర్భథారయ మగుచున్నది. ఇటీసూత మనావశ్యకమని [గహపాంపవలెను. 

శో 

సూ తమ్ము6గుజ్జిలు చిలుక మొకరి “యిత్యాదులు విశేష్య పూర్వ 

పద కర్మధారయంబులు, ౧౬ 

ఉ॥ తమ్ముుంగుజ్జులు సీనుం దగ విపినంబున కరిగితిరి. భార. 

అర,.౭ ఆ.ర౧౩. క.ప భావతి, వరాదమునెలిం జిలుకం జిలుక మొక 

రింబలి కెన్. శుక.౨ ఆ.౮ర౯. మొ! 

ఒడలు తెల్లని అను సమాసమున విశేష్యము పూర్వపదముగా నుండెను. 

ఆ సందర్భమున విశేష్య పూర్వపద సమాసములలోం జేరందగిన మజికొన్నింటి 
నీ సూతమునం జూవుచున్నాడు. 

సంస్కృతమున మయూరవ్యంసకముి” మున్నగు విజేష్యపూర్వపద 
కర్భధభారయ ములు గలపు, అట్టివి తనుగునను గలవనియుఈ దమ్ముంగుజ్జలు; 

చిలుక మొకరి మున్నగునవి వానిలో. జేరుననియు భావము. 

తమ్ములు _ కుట్బ్ణలు == తమ్ము:గుజ్జ్ఞలు. కుజ్దలగు తమ్ముులని యర్థము. 

విశేష్యమగు “తమ్ములు” పూర్వపదముగా నున్నది. చిలుకమొకరి అనుచోట 

మొకరియగు చిలుక అని యర్థము. ఇచటను బూర్వపదము విశేష్య మే. 

బాలవ్యాకరణమున నిట్టి సమాసములు తెనుంగున6 గలవని యెచ్చటను 
నుదాహారింపనందున నీ సూ[తము చెప్పవలసివచ్చెను. “తత్ఫురుషాదులకు 

లక్షణంబు (పాయికంభఖుగ సంస్కృ్ఫృతో క్రంబ యగు నని చెప్పుటచే మయూర 
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వ్యంసకాదులవంటి విందును నుండుటకు విరోధము లేదు. అట్టి సమాసము 

నుదాహరించుటకే యీ సూూతము [వాయఃబ డెను. 

తమ్ము(గుజ్జలు అనుచోట పూర్వపదమునకు దుతము చేరుటయు నీ 

యుదాహరణమునుబట్లి మే యూహించుకొనవలయును. [భుతమును విధించు 

సూత మేదియును లేదు. ఉదాహారణ ములు స్పష్ట్రములు. ( మొకరి = మాట కారి) 

సూ, ఆయీ త్యాది ఘటితంబులు విశేషణోధయవపద కర్మధార 

యంబులు. ౧౭ 

ఉ॥ అయీ నేరములు. ఈ యాబేశంబననేల! సాం ఆ.౬౮. 

ఎ _త్రివెించిన వారి, విక.౬ ఆ.౧౧౦. కలిగిన యొప్పుని దోషములు. 

విజ్ఞా. ఆచా.౧౦౭. కొట్టిన తిట్టిన యాతండు. భోజ.౬ ఆ.౧౫. చలి 

తెలిమంచు తుంపరలు. ఫాను,3. అ. వడ చల్లని చల్ల నిగాడ్చు. 

రామా.౧ ఆ.౧౫ీం తియ్య బెట్టి మాటలు. కేతయ. తొంగలి 

తటచు అప్పల. భార. విరా.౨ ఆ 3౩౭. తొలి పాత కుప్పసంబు. 

చై.౬ ఆ.ర౨. నిడువాలిక కన్నులు (వాలిక=వాడ్రి భోజ.౫* ఆ.౩౧. 

ఆజెనుసి తాడు. జై ,౨. ఆ.౭౪ిం౧. మొక్క-పోయిన వెలిగొముదోయి, 

వారి.ఉ.2 ఆ.౯౨, విన్నకన్న యురి ము కళా,౮ ఆ.౨౦౦. కొమ్లించు 

తే జెక్కుటద్దంబు. నై. ౨. ఆ. ౧౧౩. తెలినును సోగవెన్నెలల, 

రామా,౨ ఆ,౯ానా, మొ 

ఆ, ఈ, మున్నగు విశేషణములు ఒక్కటికంకు నధికముగా నున్నప్పుడు 
అయ్యవి విశేషణోభయపద _క్షర్మ ధారయములగునని యర్గము కర్యధారయ 
సమాసమున నొక్కొటి విశేషణము వేజొక్కటి విశేష్యము అయియుండుట 
సాధారణము. అయినను గోస్నాతానులి పకి మున్నగునవి సంస్కృతమున 

నుభయవదములును విశేషణములుగాగల కగ్యధారయములు గలవు అ క్షే తెనుగు 

నను గలవని శాత్సర్యము. 

ఆ ఈ అనునవి రెండును “నేరములు” అనువడమునకు విశేష ణములు. 

రెండు విశేషణము లుండుటచే విశేషణోభయపద కర్శధారయము. ఇక్షు కలి 
గిన యొవ్భని, కొట్టిన తిట్టిన, చలి తెలి వడ చల్లని చల్లని, తియ్యాల్లి 

లం ల] ౧౧౫ na) cn 
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తొంగలి తజఅచు, తొలి (పాత; నిడువాలిక, "పెనునిట్ట, మొక్కపోయిశ myn 

విన్నకన్న, కొమ్మిందు లే, తరినునుసోగ, అనుజతలు ఉధథయ విశేప ణములని 

“తఆలియందగును. 

ఈ యుదాహరణములలో మొడటి రెండు పదములకును విశీమణో నయ 

సద కర్మ ధారయము కావున ముందుగా రెండి6టికిని గగ వభారయము బీసి 

పిమ్మట విశేష్యముతో? గర్భధారయము గావింపవలయునని భావము తోచు 

చున్నది. 

(అవియును  ఇవియును, = అయినది. ఆయిపి ఇ నేంమడ అయీ శీర 

ములు.) ఈ యుదాహరణము లన్నింటను విశేష్యములుకూడ నుండుటుచే వీనిని 

విశేషణోభయపద కర్మధారయ ము లననర్కట లేదు. విషషణ విశేప్య కగ్భ1ార 

యములే యసవచ్చును. సమావ విశేషణము ము-దుగా విశేష గ్రముతో' గై 

ఛారయమగును, పిమ్మట రండవ విష ణము శన క్రసుయిన SPO 

ముతో సమసించును. అపుడు రెండును పిస ణ పశేష్యములతోం గూడిన 

కర్మధారయము లే యగును, (ఇవి గ "నేగములు = ఈ నేరములు. అవి (ఈ 

-నేరములు = అయీ 'నెరములు) ఈ నీలోత్సబము అనుచోట ఎట్లు రెండు 

కర్భథారయములగు నో అయీ నేరములు మున్నగునవియు నకే కగ్ట్యాధారయ 

ద్వయ మనిన6 జాలును ఈ నీలోత్సబము అనుచోట నొకటి సిద్దము వేటొక్లటి 

సాధ్యమును అగును. ఆయీ నేరములు ఆనుచో రెండును సాధ్య కగ్భధారయ 

మురే యగును. ఇంతయ భేదము. 

నముజీయుక విశేషముగలదు. విశిషణోధథయపీదములనగా నిటివిగావు. 

విశేష ౩ములుమా|తమే సమసించి. విశీష్యము. చీజుగ* నున్నదోట'న యా 
సమా మును విశేషణోధభయపద మనులయును. నంను్య్భతమున నన్నలాను 

లిప్తః నిశ్చప దమ్, ముస్నగున; PY ఎకి సముిరుమురింగ౧ గుడాసం్రంంంరు, 

అచ్చగు విశేష్యము సమాసమునం గూాడియుండదు. ఏ శమ్యుపం “కఫోపురు 

చేతిన విశేవణములకు రెండిటికిని వళ్చడి సమాసముగు విశిషశోధయపద 

మనవలసి వచ్చెను, 

కావున నీ సూతమున కి.య్యువి యుదాహరణములు కాజాలవు, 

శిండును బిశేవణములే అయి విశేష్య మా సనూసమున లేనియట్రిదియ 

యుడా హో ర్భము “1 
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ఇయ్యది, ఎయ్యది, కుద్రుతగవరి, వన్నది, కన్నది, మున్నగువాని నిచట 

నుదాహరింపందగును. కొట్టిన తిట్టిన యాతండు, ఎత్తిన సెంచినవారిన్ అనునవి 

మాత్రము పె వానిలో నుదాహరణములు కావచ్చును. వీనిలో ధాతుజవిశేష 
ణములకు 'రెండిటికిని6 గర్భధారయ మనియు సమాసనసమునకు విభ క్తి వివక్షించు 

టచే దచ్చబ్ద మన్ముపయు క్తమయినదనియు6 దలంపవచ్చును. (చూ. బాల, 

సమూ. ౯ సూ.) ఇచ్చట తచ్చబ్దము (ప త్యేకార్థముగలది కాదు. ధాతుజ 

విశేపషణమున కనుప్రయుక్త్రము మ్మాతమే. ఈవిధముగా వీనిని సరిపెట్టు 

కొనినను శేషించినవి మూత మురాహార్యములు కాంజాలవు, 

విశేషణోభయపద స్టలమునఃగూడ నుత్తరపదిమును వి శేష్యముగా 

వివక్షించియే సమాసశాస్త్రమును వ ర్తింపంజేయుదురు. 
శీతోప్టము అనునది సమాహార ద్వంద్వము. ఇయ్యది కర్మధారయ 

ముగా వివక్షితమయినను సిద్దసమాసమగుటచే నీ స్యూతమునకు విషయము 
కాజాలదు, 

రెండు విశేవణములేకాక అంతకుమించిన సంఖ్యగల విజేవణము 

లున్నను విశేవణోభయపద కర్భధారయముళలేయని వ్యాక ర్త యాశయము, 
అనంతర సూ తోదాహరణము లట్టియ భ్మిప్రాయమునే స్పష్టపజచు చున్నవి. 

సూ. కొన్నియెడల వ శేషణోభయపదంబుచు ఆక (ఎయాజన్య విశే 

షణఘటితంబులు సందర్భయోగ్భపదివ్యవహితంబు లగు,౧౮ 

(తిక (కియాజన్య విశేవణఘటితంబులు (తిక (కీయాజన్య విశేషణో 

భయ ఘటితంబులు, కేవల (కియాజన్య విశేషణ ఫఘటితంబులు నని 

ద్వివిధములు. 

ఉ| క. ఈ.కన్నులుబైజవని శిశువే కీకొసరించ నీకు. భోజ, ౬. 

ఆ.3౫%౬. నెజులుగల మరునిలంపు టురుల సిరుల నరులు గొనజూలి 

నరులను మరులుగోలుపు నిరులుగాలిచిన తుమ శదగరులం జఊెగడు కురుల 

నులిదీర్సి విరులిడి కొప్పువెట్టి. ఛభాగ.౧౦ స్కం. ఉ.౨౪౨. ఎగీ, 

గగనవును రుద్రభూమి నేకతమ తిరుగు నదరు లుమిసేడు కోటిపీ 

దయ్యంబు పీడ, వై.౨ ఆ.౧౨౨. చ. నే బలిమిం గుజేరునిం గెలిచి 
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భాగుగం గొన్న రవి పకాశమై యలనుచునున్న సుష్పుకమునందు 

౦మింపుము కోర్కు-లారగన్. రా. ఆర.౨ ఆ.౧౯౮. ఎ_త్తెడునట్టి యెళజ్లి 

గాం గాగిన మక్డుచందము. (ప్రభా. ౫ ఆ౬ం. నీ. అని దుందుభి 

ననరాని వినరాని దుర్యాక్యసూచులం దూలపుచ్చె. వి.ఫు.€ ఆ.౩౧౨, 

చిక్క-ని చక్క-ని నున్నని (సూసి తోలూడ్యంబడని ఛుల్లి సెగలచే 

నొక్కూంబడని దండంబులు తక్క-క యుపనయనవేళం చాల్చగవల 
స క 

యున్. విజ్ఞా. ఆచా ౨౨. మొ॥ (ఇట్ట (పయోజవములు కవి యము 

నారి (గంథములందు దొరకినవి కావు.) 

|తికముతోడను క్రియోజన్యవిశేష ణములతోడను గుండియుగ్నో నిశీప ణీ 

భయపది కర్భభాంయ సమాసములలో నా సందగ్భమ..నకు దిగిన యితర 

పదనులు అడ్డముగానుండుట యు గొన్నియెడలం గలదని భావము. అనగా 

సమాసమునం గూడియున్న విశేషణపదములకు "రెలడిటికిని మధ్యభాగమున 

వ్య స్తముగానున్న వణళొకపదము అడ్డముగా నుండుననుట, 

ఈ (తిక [కియాజన్య విశేషణములతో గూడిన సమాసములు రెండు 

=ధములుగా (గ్రహింపవలయును, 

సమాసమునంగల విశేషణములు రెండిటిేో నొకటి (శిరవలోనిదియు 

లె కటి (కియాజన్య విశేషణమును అగుటగాని, రెండును గజ న్య్ట పి శీను 

ములే యగుటగాని సంభవించినచో నీ వ్యపధి"గిము సమ్మత మగును. "రండు 

"శేషణములును (తికములోనివే యయినచో వ్యవధానము సనవస్టతము కాదు, 

ఉ॥ “ఈ కన్నులు... ... ఇందు ఈ, తెకవసి, అను విశేష ణములకు 
న్నులు అనుపద మడ్రముగానున్నది. ఇంద*ళటి. (6) (నకవఎలోనిదియు 
ఎజొకటి (తఅవని క్రిమాజన్య విశేష ణమును. కన్నులు అనుపవము విభ క్తి 
,సత్యయముతోం గూడియుండుట చే సమాసమునం జేరినపపి మనుటకు వలను 
కాదు. కన్నులు అనుపదము తెజవని ఆను |క్రియాజన్య వీశేషణమునకు కర్మా 
శాంతా నివర్తక మగుచున్నది. 

“ఇఅులుగల ... ... ” ఇటకురులు విశేష్యము. కొలుపు, గెలిచిన, తెగడు, 
ఏ శేషణములు, ఈ విశేష ణములకు మధ్యభాగమున ఇరులు, తుమ్మెదగణులను, 
2 
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అనుపదము లడ్డముగానున్నవి. ఇచట మూడును (గ్రయూజన్యవిశేషణములే 

(ఇది బపూువిశేషఇ సమాసము.) 

“గగనమను...”” తిరుగు, ఉమిసెడు అనునవి విశేషణములు. కొెజవి 

దయ్యము విశేష్యము. అదరులు అను [పధమాంత మడ్డముగా నున్నది. 

“న బలిమి గుబేరునిన్ ...” కొన్న, ఉన్న, విశేషణములు పుషృకము 

వి శేష్యము. రవ్మిపకాశము, అయి అలరుచు అనుపదములు రెండు విశేషణ 

ములకును మధ్యభాగమున నున్నవి. 
“ఎశత్తెడునట్లి. .” ఎత్తెడునట్టి, కాచిన, అనునవి విశేషణములు. మడ్డు 

వి శేష్యము. ఎట్టి, గాన్, అనుపదములు అడ్జముగా నున్నవి. 

“ఆనక దుందుభిన్ ...* రాని, రాని, అనునవి వచ్చు అను ధాతువు 

మూలముగా గల విశేషణములు దుర్వాక్యసూచులు విశేష్యము. వినన్ అనునది 

విశేషణములకు మధ్యభాగమున నడ్డముగా నున్నది. ఇచట అనరాని అనునది 

అంతయు నేకపదమనిగాని సమాసమనికాని అనుటకు వీలుకాదు. అనన్ అను 

నది నుజ్యంత|క్రియ, కనుకనే యిది యిచట నుదాహరింపంబయడెను 

“దిక్కుని చక్కని...” ఇందు చిక్కని, చక్కని, నున్నని, |సుక్కని, 

పడని, పడని, అను నాటును నిశేషణములు. దండములు  విశేష్యము. వీనిలో 
ఊడ్వంబడని, నాొక్క6బడని, అను రిండుపదములకును మధ్యభాగమున ఛుల్లి 

"సెగలచే ననుపద మడ్డముగానున్నది. ఇందును రెండవ యుదాహరణమునను 

విశేష్యమున క నేక విశేషణములుగలవు. మిగిలిన యుదాహరణములలో రెం జేసి 
విశేషణములు మాతము గలవు. మొదటి యుదాహరణము (తిక [కియాజన్య 

విశేషణోభయ ఘటితము. తరువాతి యుదాహరణములన్ని యు గేవల [కియా 

జన్య విశేషణ ఘటితములు. 

పూర్వసూ[తమున విశేషణోభయపదములనగా “రెం జేసి విశేషణము 
అతోం గూడిన సమాబములను మాత్రమే యుదాహారించెను, ఈ సూతమున 

మా(తము రెండు విశేషణములు గలవానిని మా తమేకాక బహువిశేషణములు 
గల సమాసములనుగూడ నుదాహరించెను. డీనింబట్టి వ్యాక ర్తకు విశేషణో 
భయపదములనగా బహువిశేషణములు గలవానిని కూడ (గపొంచుట యభీష్ట్య 

మని తెళియుబడుచున్న ది, బహువిశేషణ స్టలమున నైనను రం డేసీ పదములే 

సమానముచేయుదురు కాొవృన నదియే నిండు గ్రాహ్యంబులని తలం'చెంగాభో 
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లును. ఈయుదాహదణము లన్నింటియందును వి శేప్యము ులుకూడ నమాస 

ఘటితములయి యుండుటచే నివి విశషణోభయవద ఈ సా 

యుచితముకాదు అది వెయాకరణపద్దతివిరుద్దము. (చూ. పు ార్వసూ( త వ్యాక) 

పెయుదాహరణములలో ధాతుజవిశేషణములతో నన్వయిం బెడీ ఓన్నులు; 

“నెజులు, , మున్నగుపదములు విభ క్ష్యంతములగుటచే వ్య స్తములని యంగ రిజప 

వలసియున్నది తెనుగున సమాసములనఒదువాని స్వభాపమునుగూర్చి ముందు 

[వాయంబడును. 

ఇట్టి వ్యవధానయు క్త సమాసములు కవి తయము వారి (గ్రంథముల 

యందు లేవనియు6 తదితరుల [(గంథనులయందు మా[తమే లభించుచున్న 

ననియు [వాయుటచే నిట్టివి యాధునికముల నియు( _దొచీశనుహోకవి సమ్మత 

ములుకావనియు నూపొంప6దగునని (గ్రంథకర్త సూచిం చెను. 

సూ తమున సందర్భయోగ్యపదముల వ్యవధానము మాగతమే యం గీక 

రింపంబడెను, అనగా మధ్యముననున్న పదములు విశేప ఇద్వయమునకు బయకు 

నున్న పదములతో నన్వయింపవలసినవి కారాదు. [కిగగజన్య విశేషణముల 

లోనికే కర్తృ కర్యాద్యాకాంశక్రా నివర్తకములుగా నన్వయింపవల, ముననుట. 

“ఈ కన్నులు తెజవని శిశువు” అనుచోట తెజివని అను విశేషణమునకు6 గర్తా 

కాంక్షను నివర్తింప6 జేయుట కర్ష్ణ్ణమయిన కన్నులు అనుపదము వ్యవధాయక 

మగుట విరోధము కాళేదు. ఇందు విశేషణములలోనికే స"క్షాత్తుగా6 “గన్నులు” 

అనుపద మన్వయించుచున్నది. ఇరులు గెలిచిన, తుమ్మెద గళులన్ అను 

పదములును సందర్భయోగ్యము లే. ఇందు. దుమ్మెడ గబులన్ అనునది తెగడు 

అను విశేవణములోనికి, గర్భయగు చున్నది. ఇరులు అనునది గెలిచిన అను 

విశేషణములోనికి. గర్భయగుదున్నది. సాధారణముగా విశేపషణీభూత్యకియ. 
లోనికి విశేషణముగా గాని కర్యాదికారకముగా గాని యన్వయించు పదములు 
మాతమే వాని నడుమ వ్యవధానమును గల్సించును. 

“ వెటులుగల ... ఆనుచోట అరులుగొనం జూలి యని క్వార్గక [క్రియ 

యుండుట సజు సమతాగుణమున కయ్యది భంజకము, లు 

గొనజూలు” అను దితిని (గియోాజన్య విశేషణమే యిచట నుండందగును. 

కానిచో "నెరులుగల అను విశేషణము కురులకు విశేషణము కాంజూలక .మరు 
గీభంవుటురుల కన్గ్ధయింపవలసి వచ్చును, భాభి అను కన సంగా నుండుట 
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కంకు చాలు అని విశేషణముగా నుండుట సమకతాగుణానుగుణముగడా |! కం, 

చాలు, కొలువు, గెలిచిన, తెగడు, అను విశేషణములన్నియు నేకజాతీయము 

లయి కావ్యశోభాకరములగును. 

శ” 

సూ. అలరు(బో డీత్యాదు లుపమాన పూర్వపద కర్మధారయం 

బులు. అణో 

బ్రటం బోండి పరంబగుచో నెళల్లైెడల నుమ డగు ఆదిపదంబుచే 

తియ్యంబోండి, ననంబోండి, విరింబోండి, ఇగురుటబోండి, చిగురుంబోండి, 

తలిరుంబోండి, పువ్వుంబోండి, పూవ్రంబోండి, పూంబోండి యిత్యాదులు 

(గావ్యాంబులు. (అలరు+-పోండ్సి దీనికి బువ్వువలె మనోజ్ఞురాలై నదని 
యర్థము. ఇట్టంతట నెజుంగవలయును. 

మ. 'చిగురుంబోండి మయొజటుంగుచే యదుపతి ఈ లెవ్యశే నిందు 

"లేరకుగచా ! కళా 3 ఆ.౧౩౧. శా. (దోవదిన్ hae వరింపగా 

వసుధశకే తేజూచు నాదిత్యులో, పాంచా.3 ఆ. వేల్పుం బున్రం 

బోండ్లు. య. ౧ ఆ.౭౮. క. యావనము కలిగినప్పడ పూవుం 
బోండులకుం. బతులభోగంబులుగాక. కళొ.రో ఆ.౭౧. "మొ॥ 

అలరుయబోండి మున్నగు సమాసము లుపమానము వూర్వపదముగానున్న 

కర్భ భారయ సమాసములని యర్థము. 

భాలవ్యాకరణమున అలరుబో డి అనునద్ది_ బహ వీహి సమాసమనియు 

అలరువంటి మేనుగలదను నర్ణమున "మేనునకు బోడి యాదేశ మగుననియ" 

'జప్పుంబడెను. (చూ. బాల, సమా సూ ఏెకాని పోడియనునా దశమ 

విధించి (ప|క్రియాగారవమును సహింపనక్కజలేకయే యీ సమాసము సిదిం+* 

ననియు లతాతన్వి, రతిసుందరి, మున్నగు సనమాసములవలె నుపమా తత్ర 

కర్భధారయమన్న? గుదురుననియుం (బౌఢ వ్యాక ర్ర యభిప్రాయము. "మేనున; 

బజోండియను నాటదేశమును విధించుట యనావశ్యకముని తాత్పర్యము. ఈ పక్ష 

మున “పోడి” అనుదాని కర్ణమును గుదురునని వివరించెను. పోండి యనగా 

మనోజ్ఞము అను నర్థము భాషయందు స్మువసిద్డ్దమగు€ చే నర్గవిశేషము ను 

గల్ఫించుకొన నక్శారలేదు. పూవువథె మనోజ్ఞుర "లని యర్థము. ఈ సమాసమ్లు 
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నం బూర్వపదము ఉపనూనమును, ఉ తరపదము సాధారణ ధగ్భ్యమును బోధిం 

చును. రతివంటి సుండరురాలు అను నర్భముగల రతినుందరి మున్నగు సిద్ద 

సమాసము లీ తీరునం గలవు బాల వ్యాక ర్త స చెప్పినపద్దతిని పపుతరం కేక 

బూర్వపద ముపమానమును ఉత్రనపద ముపమేయళును బోధించును. ఇది 

లణాంగి, పద్మముఖి, అను సమాసములవంటిది. (ఈ పక్షమున బహ్మువీహియే 

కావలయును. ఉపమేయ ము త్రకసదముగా నున్నచో నుపమానము పూర్వపద 

ముగా నుండెడి సిద్దకగ్భధారయ సమానము అ్యపసిద్దము. కనుకనే బాల 

వ్యాకర్త ముఖపద్యము, చరణకమలములు, ఇట్టి యుపమానో త్తరపదంబులు 

గలవుగాని విపరితంబులు సిద్దంబులు లేవని “యెజుంగునది అని చెప్పెను) 

(చూ. బాల, సమా. ౩. సూత వివరణము) 

బాలవ్యాకర్త చేసిన కల్పన మనావశ్యకమును (బ|కియాగౌరవము 

గలదియు నగుట యేకాక సంస్కృతాం[ధ వ్యాకగణములం ద్యపసి గ్గముగూడ 

నయియున్నది. ఎచ్చటను సమాసో త్తకపదమున కా దేశ మువచ్చుట కానరాదు. 

సమానములలోగూడ నంతరంగ మగుట చేం గగ్భుధాదరయము బహు,[వీహిగం"కు6 

(బథ మోవస్టితము. పోండి. అనుపదము మేను అను నగ్గమున( గ్రైసిగముకాక 

పోవుటచే బాలవ్యాకర్త దీని నాదేశముగా విధిం దికొ”నెను. పైళిండి అనువదము 

నకు రమ్యత అను నర్థము సుపసిద్దముగా నుండుటచేతను అట్ యర్శము 

సందర్భమునకు కుదురుచుండగను గగధా యమనుకటు తపతి. 

బోడి అనుదానికి మేను అను నర "మెచ్చటను (బసిన్గముగా జేక యుండ గా 

నూతనముగా నాదేశనును గరల్పి౭ది బహు పీసా యనుట యనుదితమగుటయే 

గాక _పకియాగౌరవహాన.వగుదున్నది. కాసిన బాలన్యాక గ్ల మాగ్గము సదికా 

దనియు నిట్టివి కగ్భధాచయములేయనియుం (బొఢ వ్యూక్ష గ్గ తాక యము 

బాలవ్యాకర్త పోండి పరనుగుగపుడు నుభూగ మమునుగాని నుగాగమ 

మునుగాని విధించియుండకేదు అందుచే అలరుంబో డీత్యాదులు స*ధువులయి 

నను ననంబో డీత్యాదుంఎ సిదిఎ పవు. అలరు: బోడి యనుహోం బుూగ్వపద 

ముదంతము కావున (బాల. సంధి, ౨౫ సూల నుగాగమము వచ్చును, నన, 

తీయ, మున్నగు పదనులకు నుగాగమను రానందున నిచట *ఇటంబోండి 

పరంబగు...” ఇత్యాదిగా నుమాగమమును విధించెను. 

అలరు 4 పోండి -- నుమాగనుము. అలరును _, పోండి. దుతకార్యము = 

అలధుంబో (డి. పూర్ణ బిందు వయ్యనేని “అలరుంబో$డి” యగును, ఇక తీయు. 
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బోడి మున్నగునవి [గహింపవలయును. చిగురుంబో (డి, తీయంబోండి, పువుం 

బోండి, పూవుంబోండి, అనుపదములకు. (బయోగములను వరుసగా. జూపెను. 

పూర్ణ బిందు సహిత పయోగములనే చూవుటవలన బాలవ్యాకరణమున 

నువర్ణము విధింపంబడనందున నర్షబిం భురూపము ఇత కుదుర్పదగియున్నను 

గవిపయు క్రములయియున్న పూర్ణ బిందురూపములను సాధించుటకు మూ(తము 

నుమ్విధానమురూడ నావశ్యకమేయనియు సూచింపంబడుచున్నది. 

ఇట “నుమ అని మిత్వను.6 గూర్చుటకంజు “నుక్” అని కిత్తుం 

గావించిన బాలవ్యాకరణో క్త నుగాగమమును (బాల. సంధి. ౨౫ సూ 

వ ర్తింపంజేసినట్లగును. హలంతశబ్దములకువచ్చు నాగమమయినచో మి_త్వ్వము 
వలన జివతీయచ్చున కాగమము చేరుట [పయోజనమగును. జ సశ బ్ర ముల 

లో జివజియచ్చును బణాంతమును ఒకటియే యగును గావున సరిపడును, 

ద్యిగుసమాసము. 

సూ, ఒక్క_చో ది*గువు మిశ్రం బేకవచనాంతంబు నగు. 9౨0 

ఉ॥ క. తక్కి నసై న్యముల నిలోం జిక్కి పరాజ్బుఖతం దొలగ 

వివ్సండును భీతిన్ బాక్కు-చు నలసత మెయి నట్దిక్కు. దిరిగి యావులిం 

చుచు నుంజెన్. ఈ. హరి.౬ ఆ.౧౬౮. ఉ కసోక నిజపభావములు 

సూపెడు గద్దియమిాంద నెక్కి- ముల్లోకము డాన యేలుగతి లోలవిలో 

చన! యేమివెప్పుదున్. హరి.౧ ఆ ౭౯. ముమ్బుహూ_ర్తమునకు. 

జై.౭ ఆ.౨౩. మొ॥ 

ఒకొక చోట మిశద్విగు సమాసము బహువచనాంతమగుటయేకాక 

ఏకవచనాంతముగను నుండునని భావము. 

సంస్కృతమున ద్విగుసమాస 'మేకవచనాంతముగనే యుండును ఆ 

తీరున చెనుగునను వీకవచనమే పా _పించుచుండగా బాల వ్యాకరణమున 

“ద్విగుర్చేవున కేకవచనంబు [పొయికంబుగా నగునని విధించి, “మిశంబునకుం 

గాదు” అని మి[శద్విగు సమాసమునకు మాతము నిషేధించెను. (చూ బాల, 

సమా ౧౮ సూ.) కాని మ్మిశద్విగువునకుంూడ నేకవచనము కొన్ని చోట్ల 

జావట్టుటచే న్ నరా్యత్రము రఛింపవలనీవచ్చెను, 
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“తకిన,..నుండెన్” నలైమ్ము ; ములోకను, ముమ్య్ముషూ ర్తము అను 

సమాసములు ఏకవచనాంతములుగా నున్నవి. వీనిలో దిక్కు, లోకము, 

ముహూ ర్రము, అనుపదములు సంస్కృత (సమృ ములు. పూష్వపదము 

లాచ్చిక సంఖ్యావాచకములు. అంటదు నివి మిశ ద్విగువు బగుదున్నవి, 

ద్విగుసమాస విషయమున జాలమంది వ్యాక గలు [పమావమును 

బొందిరాయని సంటహింపందగి.మున్నది సంన్టృత (పాణినీయు మున “తది 

తార్లో త్తరపద నవమూహారేచ” అను వొణిని నూ విముచే వచ్చెడి సంఖ్యా 

వాచక శబ్బముల సమాసములు మాత్రమ ద్విగునమూనము లనంబడును. 

అనగా సంఖ్యావాచక శబ్దములు పూర్వమునంగల సమాసములరోం గొన్ని 

మూతంమె ద్విగుసంజ్ఞగలవి యగును. అవియెల్ల ద్విగుసమూసములని తలంప 

రాదు. కనుకనే స ప్తర్ణులు అనునది డ్విగుసనూాసము కాలిదు. సమాహారము 

వాచ్యముకానియపుడు బహువచనమే యు 'డును. 

అందుదేం దెనుగున సంఖ్యాపూర్వక సమాసములు వరవచనాంతము 

లుగా నున్నచో ద్విగుసనూసములనియు బహువచనాంతములుగా నున్నచో. 

గేవల కర్భధారయసమొస ములనియు. దలంపబడవలసి యున్న ది. మిశ మయి 

నను ఆచ్చికమయినను భేద మేమియు లేదు. సంఖ్యాపూర్వక మయి సమొహారము 

వాచ్యమయినచో ద్విగుసమాసమన(బడును. దాని కేకవచనమే వచ్చును, 
సంఖ్యాపూర్వకమయినను సమాహారము వాద్యముకానిచో ద్విగువుకాదు. ఏక 

వచనిమురాదు. ఉడా॥ సప్తర్షులు. కగ్రధావయసమౌస మనియే దానికి వ్యవ 
హారము, 

ఇటే తెనుగున నల్టిక్కు ముద్చిచ్చు నున్నగునవి సమొహారమును 

బోర ంచును గావున ద్విగుసమాసము లనంబడును, మువ్విధములు మున్నగు 

చోర సమాహారము వాచ్యముళా 'దు కావున ద్విగుస'హొస మేకాదు, అయ్యది 

"కేవల కర్భథారయ సమాన యే అని 'చెప్పందగియుందగా సంఖా్యా పూర్వక సమ్ 

నాధి “రణముల నన్నిటిని ద్విగుసమొసములని తలందుట (యనుచితిము., ఇట్టి 

యభిప్రాయము కలిగియుండుటచేత నే భాలవ్యాక ర్త మున్విధముణు అనునది 

ద్విగునమౌసముగా నుదాపారింపిను. | పొఢ వ్యోకర్తయు నట్టి య భిపాయము నే 

కలిగి యుండును. అధర్వణకారికావళీ యందు “ద్విగోరమి[॥ రాయాంతు [పాయ 

నీకత్య మిష తే” అని 'ెష్టుటయి నిట్టియ భిప్రాయము చేత నే ఇలిగెను? 
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ఇ సూ. వారార్లక శిబ్దంబుల ద్విరుక్తంబులు తజచుగ సంబ్యాపూర్వ 

కంబు లగు. ౨౧ 

ఉ॥ ఒకతడవ, ఒకతూరి, ఒక తేప్క, ఒకనూటు, ఒకసారి, రెండు 

తడవులు, ఒకతడవకు, రెండు తడవలకు, మొ॥ అద్విరు కృంబనుటచే 

శేపతేపకు; తజచుగననుటచే తడవకు ఇత్యాదు లెజుంగునది. 

వారార్లకశ బ్దంబులు == వారము అనుపదముయొక్క అర్మముగల శబ్ద 

ములు అనగా తడవ, తూరి, తేప, మాటు, సారి, మున్నగుపదములు. అద్వి 

రు కములు = ద్విరు క్రింజెందనివి తేప, తడవ, తూరి మున్న గుశబ్లములు తేపతేప, 

మున్న గురీతిని ద్విరు క్రముబుకానిచో సాధారణముగా సంఖ్యావాచకశబ్దములు 

పూర్వమున6 గలవి యగును అని భావము. 

ఒకతడవ, ఒకతూరి యిత్యాదు లుదాహరణములు. ద్విరు క్రములయినచో 

సంఖ్యావాచక పూర్వకములు కాంజాలవు. తేపతేపకు. ఇట సుఖ్యావాచకము 

పూర్వమున లేదు. 

తజఅచుగా ననుటచే సం ఖ్యాపూర్వకములుకాక “తశడవకు” అనియు 

నుండును. 

ఈ సూత మనావశ్యకము. శబ్దములకు శెండిటికిని విశేషణ విశేష్య 
ఖాపము వివక్షితమయినచే వకవారమ్, ద్వివాగమ్, అనురీతిని సమౌసము 

(ఫాప్తించుచునే యున్నది. “తడవకు** అనుచోట విభక్తియీ వీకత్వమును 

జఉప్పుటచే సమొసమును వివక్షింపలేదు గావున సమౌసముకాలేదు. ద్విరు క్రము 

లగునపుడు సామర్థ్యము లేనందున సంఖ్యావాడకములకు సమౌ సపూర్వభాగము 

నం గూడికయుండదు. కావున నీ సూతము స్పష్టార్థు. 

శ్ సూ. ఒకండ్వాదులు పరంబులగుచో( దజచుగ నున్ బది కగు. ౨౨ 

ఉ॥ పదునొకండు, పదునోొోకం(డుు పదువరూండు, పదుమూగురు; 

దదుసొలుగు పదునలుగురు; పదునేన్కు పడుచే సరు; పటునాటు, పదు 

నాటుగురు; పదునేడు, పదునేడుగురు; పదునెసమిది, పదునెనమం|[డు. 

తజచుగ ననుటంచేసి పదియాజు పడా టీత్యాది రూపంబులును 

(గావ్యాంబులు, క. పోరులం గర్గుండు పదాజువకళకు సమానుండు 

గాండు' కన్నడిత్ డన్ , భార. అర. ఆ,౨౯ 8. మొ 
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ఒకండు మున్నగు సంఖ్యాశబంబులు పరములగునపుడు పూర్వముననున్న 

పదియను శబ్దమునకు ఉను అనునది అంతమున నాగమముగా చేరుననిభావము. 

పది ఉను  ఒకండు = పదునొకండు. ఇది అమహద్వాచకము. పదు 

నొకం[డు -- ఇది మహద్వాచకము. పది ఉను 4 మూడు = పది _ ఉన్ ఇ 
'మూండు. [దుతలోపము రాన్, పదుమూండు, అమహత్తు. పదుమూగురు = 

మహద్వాచకము. అన్నియు నికే యూహ్యములు. వీనిలో స్థిరము పరమగు 
నపుడు |దుతమునకు లోపము. ఇవి వరుసగా అమహన్మహద్వాచకముల కుదా 

హారణము. తబిచు గాననుటచే నీకార్యము కొన్నిశబ్బములందురాదు పదింహూ త్న - 

ఇరు “ఉను” రాలేదు. ఇకారసంధియు రాలేదు. పదాక్ల్ -._ ఉను రాలేదు, 

ఇకారసంధి మాతము వచ్చెను. 

“పోరులం గర్భుండు... ... ప పదార్థ “అనుటకుం బయోగమును జూవు 
చున్నాడు. స్యాళమున “డన్న ౨ ౧గుచోట ఉను, ,నది, యని 'భదము. 

ఉన్ అని నకారాంతముగా నాగమమును జెప్పినచో నుత్వవిశిస్టము కాసందున 

(దుతత్వ మో వ్యాక ర్తమతమున సిద్ధింపదు. [దుతముకాని'చో “సదుమూండి”” 

త్యాదులందు లో ఎముసిద్రింపక యనిభరూ ము కావలసివచ్చును. [ద్రుతమునకు 
సమాసమున స్వత్వు ముండదని స్థరించునడి, 

ఈ యుదాహృతసమాసములలో నామానాధికరణ్యము లేనందున ద్విగు 
సమాసము లమకొనుట తగదు. ఇయ్యవి ద్వంద్వ సమాసగులనుట యుచితము. 
ఇందలి “ఉను” అనునది సముచ్చయార్థద్యోతకమే యనందగును. పదియు 
నొక్కం|డు మున్నగుచోట్ల స్పష్టముగా “యును” అనునది కానవచ్చుచునే 
యున్నధి. (చూ. న. సూ. చినిగి ద్విగ్ముపకరణమున. జేర్చుటచేత ద్విగు 
సమాసములు అను (పైధ చాాకర్రమం ఆడదని తోచుచున్నది. 

సమువ్శయార్జక నంవర్ష మును ఉనర్ల వూర్వ్యకముగా “ఉను” అనియే 
యుండునన్న చో పదునొకండు మున్నగునవియు నాసూతముచేతనే సాధితము 
లగును. తత్వమిదియే, :దావిడభాషయందు “జి” అనియే సముచ్చయార్లక్ష 
శబ్దము గలదు. & 

సూ పదక ఇండిరు దొమ్ముదులు పరంబులగునపుడు విందుపూర్వక 
డకొరంబును, ద్విరు_క్త నివర్షంబును, విందువును (గమంబుగ 
ణీ ంబున కగు. wr 
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ఉ॥ పం డెండు, పస్నిరుగురు, పన్నిడ్దతు, పందొమ్మిది, పందొో 

మృం(డు. 

రిండిరు దొమ్ముదులు = రెండు, ఇరు, తొమిది, అను సంఖ్యాశ బ్బములు, 

పది రెండు = పండ్ షా రెండు= పం(డెండు, పది. ఇరుగురు = పన్ని 4 

ఇరుగురు = పన్ని రుగురు. (ఇకారమునకు సమాసము అగుటచే నిత్యసంధియని 

యూహింపవలయును. ఇరుగురు అనునది పదమగుటచే నపదాదిస్వరసంధి 

యనం దు. సూూతమున ద్విరుక్త నవర్ణ మనిన. జాలబాగుగానుండును,. 

వ క్రియాలాఘవమును గలదు. ద్విరు క్త నివర్ణ మనుపదమును సరిగాదు. ద్విరు క్త 
మగు నివర్శ మనగా “నిని” అనియర్షమువచ్చును. ఇకారాంతమగు ద్విరు క్త 

నవర్ష ము వచ్చునని చెప్పిన నాయర్లము లభించును, అనగా ద్విరు క్రనవర్థము 

వచ్చును అనిగాని, ఇకారాంత మగు ద్విరు క్షనవర్ల ము వచ్చుననిగాని నూత 

మున నుండందగును. మొదటిపక్షమున లాఘవముగూడం గలదు. పది __ 

తొమ్మిది == పం 4 తొమ్మిది = పందొమ్మిది. (ఇట సరళా చేశ మూహింవ 

దగును.) సరళాబేశమును విధింపకపోవుట లోప మనందగును. 

పది తొమ్మిది అనుపదములరు సమాసము వివక్షించుసపుడు బాల 

వ్యాకరణముచేత'నే పందొమ్మిది యను రూసము సిద్దించు చుండగా నిత డీ సమా 

సమును బింద్వా దేశ విధానముచే సాధించుట యనావశ్యకము, ఇయ్యది శీష 

(గంథమగుటచే నను క్రవిషయములను జప్పవలయునేగాని అందు జెప్పుబడిన 

విషయములను మజిల: జెప్పుటఖ యనుచితము. అంతియళాక ఇందలి బిందువు 

[దుతముకానందున సరళాడేశము సిద్దింపదు. విదింవ-నైనిసు చేదు, అందుచే నీ 

విభానము లోపభూయిష్టముగా నున్నది. 

ఈ సూత్రము “నిందువు అని సామాన్యముగ విధించిను నుడితొలీ 

[పాస్వముమో (ది దగుటచే నిండు సున్న యేగాని యర్థవిందువు రాదు. (చూ, 

బాల, సంధి, ౨౨ సూ 

సూ. పది యు_త్తరపదంబగుచో నేను దొమ్ముల నుమ్ములకు వీందు 

వును, ఎనికెనును, ఏడునకు వర్ణ వ్యత్యయంబును, ఆ పరు 

షంబునకు సోరళంబును (గబంబుగ నగు, ఎవి 

ఉక! ఏయబది, వంబం(డ్రు; తొరబది, తొరిబర[డు; ఎనుబదీ, 

ఎనుబంగడ్రు; డెబ్బది, జెబ్బరి, శు; మొ॥ 



సవూాసపరిచ్భేదము 259 

ఏనుదొమ్యుల నుమ్ములకు == ఏను, తొమ్మి; అను సంఖ్యావాచకళ బ్దము 

లందలి ను, మ్మి, అను అనువర్ణ ములకు, వర్ణ వ్యత్యయము == అక్షరములు ముందు 

'వెనుకలగుట. ఆ పరుషంబునకు == పదిశ బ్దము మొదటనున్న సకారమునకు* 

[కమంబుగాన్ = వరుసగా. 

ఏను, తొమ్మిది, అనువానికి “పది” అను సంఖ్యావాచకము పరముగా 

నున్నచో ను, మ్మి; అనువాని స్థానమున బిందువును, ఎని, (ఎనిమిదిలోనిది) 

అనుదానికి “పది” పరమయినచో “ఎను” అను సర్వాదేశమును, 'ఏడు' అను 

దానికి “పది” పరమగుచో వర్ణ వ్యత్యయమును వచ్చును. ఈ మూడు. స్థలము 

లందును 'పది' లోని పకారము బకారముగా మాటును. 

ఏను 4 పది. (నువర్గ మునకు బిందువు - సరళాదేశము ఏ. వా బది జ 

వీంబది. దీర్ధ ముమోంద సాధ్యపూర్ణము లేదనుటచే నిట నిండుసున్న రాదు 

ఇ'క్లే ఏంబం[(డు (చూ. శబ్ద. ౯౩. సూ. వ్యాఖ్య.) 

తొమ్మి ౨ పది. మ్మివర్శమునకు6 బూర్ధ బిందువు. పకారమునకు సరళా 

దేశము. తొం_ బది = తొంబది. నుడి తొలిహస్వమునకు మోందిదగుట'చే 

నర్జబిందువురాదు. తొంబం(డ్రును ఇళ. ఎని పది. ఎనుఆదేశము. ఎను 4. పది, 

సరళాచేశము. ఎనుబది. ఎనుబం[డును ఇకే. (చూ. శ. ఇసూ 

ఏడు + పది. ఈ సూ[తముచే సరళాదేశ ము. వర్గ వ్యత్యయము. అక్షర 

ములు తల[కిందుకాగా “డువి అగును. అపదాదిస్వరసంధి, డె. బది. సమా, 

౨౫ సూచే [హస్వము. డె బది, (శబ్ద. ౧౧౧. సూచే ద్విత్వము.) డెబ్బది. 

ఇకే "'డెబ్బం(డు. 

వీనిలో తొంబది బాలవ్యాకరణముచే సాధింపంబడిను. (చూ, బాల, 

సంధి. ౩౯ సూ.) అయినను పదిశబ్దము సమాసమున ను త్తరపదముగా నున్న 

వుడు మజికొన్ని శబ్దములకు రావలసీనకార్యములను జెప్పుచు దీనింగూడ వాని 

పద్ధతినే యీతండు సాధించెను. బాలవ్యాకరణ పద్ధతికం'కొ నీ పద్ధతిని సమా 

సము సిద్దించుట సుకరము. అనగా. (బ[క్రియాలాఘవము గలదని భావము, 

నూ. పది యుక్తరపదంబగుచో బూర్వపదంబు దీర్హ మునకు హూన్వ్యం 

బగు ఏను నేకు రాడు, os 

ఉ॥ ముప్పది. ముప్పం|డు. నలునది, నలువం[డు. అజుతడి 

అజువం(డు. Ee) 



260 సైఢ వ్యాకరణము 

పది, అను శబ్దము సమాసమున ను త్తరపదమయినచోం బూర్వపదము 
నందలి దీర్ధ మునకు (హస్వమగును. షూ శబ్లమునందలి వకారమునక్ష్ను 

మా్యతము. రాదు. (చూ, ళో సూ 

మూడు షా పది. (బాల. సమా. ౧౭ సూ డులోపము, మూ పది, 

ఈ సనూ[తముచే [వాస్వమురాగా ముఎ-పది యగును, శబ్ద, ౧౦౦ సూచే 

ద్విత్వము, ముప్పది. ఇకే ముప్పృం[డు. 

నాలు. పది. ఈ సూ తముబే [హాస్వము. నలు షా పది. గసడదవాచే 

శము. నలువది. ఇమే నలువండడు. నాలుగు ఆను [పాతిపధికమునందలి గువర్డ 

మును అతౌకికస్టి తియంచే లోపింపంజీసి “నాలు” అనుడానిని శేషింపంజీయ 

ముయుఖు. (ఈలోవము శబ్ద, ౯-౨ సూతముచే నెట్లో సంపాదించుకొన 

వలయును గాబోలునుు, 

అబు వషాపది. [హస్వము -- అలు + పది, గసడదవాచేశము. అటువది 

కే అజువండు. వీను నేకు రానందున ఏబది ఆనునది దీర్భముతోడనే విన 

వచ్చును. 

సూ. కొన్నియెడల నీ సమాసపదంబులు యువర్ణ వ్యవహితంబులు 

నగు. ౨౬. 

ఉ| “అక్కర. వనమున బదియురెండేడు లజ్ఞాత బాస "మ్యొకేదు 

ఇన పదోంబూననూండిి” భార, అదిా3 ఆ. geen కేన్, దోహులగు చేతు 

పులలోన దొరసియున్న పదియునొక్క-0౦|డు రు|దులం బాజవిడిచె. 

కాకీ? ఆ౮౬. మొ॥ 

ఈ సంఖ్యావాచక సమాసములలో యున్ అనువర్ణము మధ్యభాగము 
నల జేరుటయు గొన్నిచోట్లం గలదని తాత్పర్యము 

పది, రెండు, అనుపదముల సమాసమభ్యమున “యున్ అనునది చేరి 
పదియురెండు అని యయ్యును. ఇందలి వకారమునకు హల్గుపరమగుటచే 

లోవమావచ్చెను. (ఇవి సముచ్చయాద్యర్గకావ్య(గావయవ మగుటచే దుతము. 
జంతుకుయ [(బయోగము “వనమున... ... “నుండి” అనునది. పది కిక అను శబ్ద 
ముఅం తమా సవ. మధ్యమున యున్" చేరి. ప దిరయుశోక ఇ5డు అని "యుయ్యెను. 

“దోవ్యూలగు yy + విడిచ అనునది యిందుకు; (ల యోగకు, 
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ఈ సూ తమున ““యువర్డ వ్యవహి తంబులు"' అనుచోట యువర్డ మనగా 

[దుతాంతమగు యువర్ణ్య మని యర్శముచేసికొనవలయును. ఈ |దుతమునకు 

స్థిరము పరమగునపుడు లోపమువచ్చి యు అనియే వినంబడును. కనుకచే 

పదియునొక్కం|డు మున్నగుచోట నకారము కాన్సించుచున్నది. 

ఈ వ్యవధానము క్వాచిత్మమనుటచే పండెండు, పదునొక్కం]డు 

మున్నగురూపములును (యువర్గ ము చేరనివి) సమ్మతము లే. 

సూ కజకంఠుండు బహు,వీహి. ౨౭ 

(దూ. సంజ్ఞ. ౯ నూ. ఉ దిని నహోబలపండితుండు మి, 
బహు పీహి యనెంగాని యది యట్లగుట దుర టము. 

“కఅకంఠు(డినునది సిద్దావస్థయందు బహువీపొ సమాసమే యగునని భావము. 
తద్భవమగుటచే దీనికి సొధ్యావస్థయు సమాసమును 'దెనుంగున లేవు. 

ఇందొకపదము (కణ వెకృ్ళతమగుటచే సిద్దసమాసమనుటకు వలను 

పడదు. కంఠషదము సస్త్రీసమము' కానందునను రెండుపదములును పెళ్ళతములే 
యయినంగాని సాధ్యసనమాసములయందు బహు[వీహి కానరాకుండుట'చే తను 
బాలవ్యాక ర్త కణకంఠపదమును వ్యాకరణసాధ్యము కాదని తలంచి (గమ్య 

మనెను: కం శిష్టజన వ్యవహృతమగుటచే |గాహ్యామగునని భావించెను. 

అర్థమును జహా వీహియే కావలసియున్నను బహు[వీహి నియమము. లింథు 
కానరానందున నాతండు దీనిని [గామ్యమనియెను. 

(పౌఢవ్యాకర్తయు దీనినీ బహు[వీహి్ యనియె యంగీకరించుచున్నాండు. 
అహోబల పండితాదుల ననుసదించి బాలవ్యాకర్త దీనిని మిశ్ర బహు వీహి యని 
తలంచి తనుంగున మిశబహు,[వీపి యశా ప్రీయమని [గామ్యములలో దీనిం 
జేర్వెనని. యయినను భావింవవచ్చును. ఆ వక్షమున భాలవ్యాక ర్త మతము 
నరికాదనియు సీ సమాసము బహు[విపా సమాసమేయనియుః (బాధ వ్యాక ర్ర ర 
చెప్పుచు న్నా (డు. 

సూ[తమున బవువీహొ యనుట సిద్రావస్థయందని [గహింపవజయును, 
“గరకంఠి? ఇమ సిద్దబనాపీహి వై క్యతనుయి. కొఆకంఠు(డము రకాషముం. శం టె 
నని యూతన్లి యాశయచు, తద్భవములందుః గొన్ని వర్ణములు మూజుటుయుః 
గొన్ని మాజకుండుటుయుంగూడ గఆధు.. ఇందు గరశ బ్లము hove నమూ 
కంఠశ బ్రాక్షరములు వికారఘు జెందలేదని భావము. అచ్చిక శ జమునిలాయపండ 
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రకారముండుట వర్ష సమామ్నాయ సం|పణాయ విరుద్దము గాన దీనిని గామ్య 
ములలో ప్రౌఢ వ్యాకర్తయుం జేర్చెను. సిద్దసమాసమే (గరకంఠ) వికారముం 
జెంది విశిహ్టరూపముతో? 'దెనుగున వ్యవహరింప(బడుచుండుటచే దీనికి 

చెనుగున సమాసకల్పనమే యనుచితమనియు( గావున నహోబలపతి మి[శ 

బహు[వీహా యనుట సరిపడదనియు వ్యాకర్త వివరించెను, 

ఈ సమౌస మనింద్య|గా మ్యమనుటయందును బహు (వీహి సమాసమనుట 

యందును బాల[పౌఢ వ్యాక ర్రలకేగాక యహూబలపకికిని నభి|పాయములేదు. 

ఇది మిశ్రబహువీపొ యనుట సరికాదనియు సంస్కృత సమాసమే వెకృత 

మయ్యెననియు సాధ్యసమౌసము కానేకాదనియు. (బౌఢవ్యాకర్త యభి 

(ప్రాయము. 

సూ. కొన్నియెడల మహద్ద్వ్వంద్వంబునం బూర్వపదాంత్యస్వరంబు 

నకు దీర్డ ౦బునుం జూపనైడు. ౨౮ 

ఉః అన్నాదమ్ములు. ఉ॥ హరి.ళ ఆ.౧౫. అప్పాచెల్లెం్యడు. 

నిర్వ. క ఆ ౯౬. తల్లీ దం జులు. భల్లా.ళ ఆ, 

బహు(లీపాంగూర్చిన విషయము హూర్వనూతమునం జెప్పి యిక 

ద్వంద్వసఘమాస విషయమును జెప్పుచున్నా (డు. మహాద్ద్వంద్వంబునన్ = = మహా 

డ్వాచకములకు6గాని మహతీవాచకములకు.గాని చేయంబడు ద్వంద్వసమాస 

మున పూర్వపదాంత్యస్వరంబునకు = సమాసమునందలి మొుదటిపదము చివజి 

యచ్చునకు.] 

ద్వంద్వసమాసమునంగల పదములు మహద్వాచకములుగాని, మహతీ 

వాచకములుగాని, ఒకటి మహతీవాచకనును వేరొకటి మహద్వాచకమును 

గాని, యయినచో మొదటిపదము చివజనున్న యచ్చు దీర్చముగా మాటునని 

యర్హము. 

బాలవ్యాకరణమున నీ విషయము 'ఇెప్పంబడనందున నీతండు తెలియ 

జేసెను ఉ॥ అన్నాదమ్ములు, ఇది మహాత్తుల ద్వంద్వమున కుదాహరణము. 

హపూర్వవదమగు *అన్ని లోని చివణియచ్చు దీర్ల రృ మయ్యెను. అన్న + తమ్ములు, 

జాలు సతథధి, ౧౫ చూ.చే గసడదవాడేశము. “అన్న 4. దమ్ములు, ఈ సూత 

తున" చీళ్చ ను. అన్నాదమ్ములు. 
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అస్పాశచె ల్లెండు - మహాతీక బ్బముల ద్వంద్వమున కిది యుదాహరణము. 

ప్రక్రియ సరీతిని వేద్యము. తల్లీ దండ్రులు -- మవాతీ వాచకమునకును మహద్వా 

చకమునకును వచ్చిన ద్వంద్వమున కుదాహరణము. (పక్రియ “పెరీతి'నే. 

అన్నాదమ్ములు మున్నగునవి యతి పాసాదిస్థలగ తములుకావు కనుక 

యియ్యవి సరియగు నుదాహరణములు కాంజూలవనియు నిట్లి పయోగములు 

విశ్వసింపందగవనియు (శ్రీ. వ. సీతారామస్వామి శాసన్ర్రీగారి యాశయము. 

సూూతమున ““'మహద్ద్వంద్వంబునన్ ”” అనుచోట మవహాతీనాంచ మవా 

తాంచ == మహడాం అని యేకశేషవృత్తియని గంహించుట పొ*9ఢ వ్యాక ర్ర 

కభిమతము. కావుననే యుదాహరణములను మువ్విధములను జా'పెను. 

సూ. ఒకానాొకచో ద్వ్యంద్యంబునం బూరంనడందు శ్రీబసమం బగు, లు 

ఆగుచో నా మువర్ణకంబునకు SCR అవికా 

6|| అందచందముటు, అని. అ.౯ =. గను, వేం, 

పంచ.౧ ఆ.౭౬3. వెం! 

ద్వంద్వసమాసమున( టూర్వపదము ట్ర విం శి ఏంగఎబనని భోం 

వ్యాక ర నియమించెను. (చూ, బాల. సమా. ౨ స' '్ళర్ EL ఎ తోడ త 

సమంబు పా9యికంబుగా ద్వంద్వంబగుఎ కాని ని న నవక చండ పూర్వ 

పదమగుటు కొన్ని చోట గానవచ్చు చున్నది అరం. మును బూర్వపద 

ముగానున్న క్రీ బసమ శబ్లమునండలి పంఎపద్ధముసుగు ఓ 'ంవముంకూడ సచ్చునని 

భావము. { 
అందము 4 చంధము ఈ సూూతగరగుచే సమాసమువవ్ని నువర్గ రము 

లోపింపగా *ీఅందచందముల.” అగును, ఇళ్లు 'చ్చను 2 సచ్చము ౫౫ వెచ్చ 

సచ్చములు, 

“అందము యొక్కు ఎ చంణముయొక్క న అందచందములయొక్క 

మున్నగు స్టలములయరదు ముపర్గగుకాకున్నను మువర్ల రమునరకు విధించు 
కార్యము ముామంుకేటీ న్ (బాల, తత్స. జూం సూ ననునూ[ తము బే 

నాగను ముకారనునకును లేవమువచ్చును, 

సరసపుపలుకు మున్నగు కర్ణ భారయ ములందు “సమాసవిభ క్తి కికీ లోపం 

అగు లట్టునకుః గాదు" అను సూతృముదే ముదర్శికమునకు భోపముణాడు, 



వ్పర్టేశ్తై ప్రోఢవ్యాకరణము 

మువర్థ్భ కమునకు వుంప్వాదేశము విధింపంబడుటచే విభ క్రిలోపమును బాధించి 

వుంపువుల వచ్చును, ద్వంద్వసమాసమున నట్టి బాధకము లేనందున మువర్థక 

మునకు పె బాల వ్యాకరణసూత9ము"చే తనే లోపమువచ్చును. కావున నిందు 

మువర్డ కలోపమును 'జెప్పుట యనావశ్యకము అని భావింపందగదు. 

సామౌసిక విభ క్టిలోపము మువర్ణకమునకుం (బా ప్తించినను ముగా 
గమమునకు రాదు. ఇయ్యది (పకృతికాగమమగుటచే యదాగమ న్యాయమునం 

బ9కృతియనియే గంహింపందగును గాని ప్రత్యయమని గ9హింపంబడదు. అందు 

చే బ9త్యయమునకు విధింపంబడిన లోపము ప9కృత్యవయవవమగు ముకారము 

నకు రాదు. కాని మువర్ణకమునకు లోపము పా ప్తించునపుడు ముగాగమము 
నకును ““'మువర్ణ కమునకు విధించు కార్యము ముగాగమం-బునకు నగు నను 

నూత9ముచే మువర్శక కార్యమగు లోపమునా"వ. సియుగ్యరి అ వచ్చె నే 

“గుణములపో9కి” మున్నగు నవౌనములందు ముగాగిపహుము వినంబడక 

పోవును. కాని మువర్ష కమునకు విధించిన కార్యమని గా “మువర్ద లయం" "పశ 

'మైకవచనమూు మున్న గుశ బములతో సాడ్రూత్క ము DOS ఎమామునడు దర త్రము 

విధింపంబడినకార్యము. అదిమాత మే ముగాగన ముసుకు. చమన. విధం, 

పిత్యయము, మున్నగు సొమాన్యపాచకశ బములతో ఓ ధింపంఒటన రార్యనము 

(ఒక్క మువర్శ కమునకు మాత్రమే విధింపంబడినవె కాదు కానన) ముగా 

గమమునకు రాదు. కనకనే సూతషమున మువరికముసరం విధిం, కార్యము 

ఆని 'వెప్పంబడెినుగాని “మువగ్గకిముణకేం వేం వాలి” అని సంతిము 

నం జెప్పలేదు. మువర్గ కమునకు మొతము. విధింపం.డిన పృుంప్వాదేశము 

మొవ్రుడి, చరితా9ది మువర్ల శ'5ేపము, మం గనిని. ముకాగముోకు 

వచ్చును గాని సామహాసిక విభ క్రిళణోపము చఛాంజూలదు. అందుకే సస పంపుల 

పో9క మున్నగు సవౌొసములలో ముకారమునకు లొవమురా బదు. 

గుణములపో9క మున్న గువానియండువలి అందచందముల థె+ిక, 

అందచందముల తీరు, అందచంనములను, మున్న గు ముగాగమస్టలములందు 

మువర్గ కమునకు లోపము బొల వ్యారరణముచే సిద్రింపదు. అకారిణము'చే 

“నవర్ణుకంబుతకు'' అని మువర్ష కమును గ్రపాంచి లోపము పే0థ వ్యాక ర్ర 

విధచుకొ నవలని వచ్చెనని గూథాభిపాయమును జెలిసీకొ ననగును, 
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సూ. ద్వంద్వం బ[పొణ్ వాచకకృదంత శబ్దఘటితం బెకనచనాం 

తంబు నగు. ౩౦ 

ఉ॥ కూడుగుడ్డ. “కూరగాయ” జై.ర ఆ.౯౬. “దరిదాపు 

భోజ,౨ ఆ.౬. “శేవగలు” రామా.౨ ఆ.౧౨. తాంకుదగులు. హరి, 

ఉ౫ అ.౯ం. నుశబ్దంబుచేం గూూరగాయ లిత్యాదులు బజహువచనాం 

తంబులు నగునని మెటుంగవలయును, 

అ పాణి వాచక కృదంతశ బ్రఘటితంబు == అ|ప్రాణినాదక శబ ములతో6 

గూర్పుంబడి యున్నదియుం, గృదంతశ బములతో ఘటింపంబడినదియు నగు. 

అ(పాణివాచకశ బములతో. గూడిన ద్వంద్వమును, కృదంతక బములతో6 

గూడిన ద్వంద్వమును ఏకవచనాంతముగకూడ నుండునని భావము. (అనగా 

బహువచనాంతమును గావచ్చును.! .) 

ద్వంద్వనముభయపడార్గ (పధానమగుట చే నుభయపరార్థములందు గల 

బహుత్వసంఖ్యను బోధించుచు బహువచనాంతముగా జంకు. బెల వ్యాక ర్త ర 

అన్నదమ్థులు మున్నగు ద్వంద్వములను బహువచనాంతములుగ నే యుదాహ 

రించెను. కాని తెనుగున గొన్ని ద్వంద్వములు ఏకవచనాంతములుగా కూడ 

నుండుబచే నీ సూ తముచే వానికి సాధుత్వమును జెప్పుచున్నా డు. 

కూడు ఎం గుడ్డ = కూడుగుడ్డ, కూడును గుడ్డయు ననియర్థను. ఇందలి 

పదములు (ఫపొణములేని వస్తువులను బోధించుచున్నవి. అందుచే నేకవచనాంత 

మయ్యెను. “కూడ్తు గుడ్డలు” అని బహువచనాంతముగను నుండవచ్చును. 

కూరయుం గాయయు = కూరగాయ. ఇట బాల. సంగీ ౧౫ సూంచే 

గసడదవాటేశము, చేయియు6 బగలును == రేవగలు, మ కీ. ఆకు 

తగులు ఇ తొంకుదగులు. తాకుటయు తగులుటయు న నియర్ణ ము, న భం తగులు, 

అను భధాతువులకు ఉవర్థ కంబడు శ్వాదులకగు (బాం. కృ. ౨౧ సు) నిను 

సూ తముచే “ఉి అను కృత్చత్యయము చేరినపవములగుము నే నియ్యది 

కృదంత శబ్దఘటితము. 

సమాహారద్వంద్వము, ఇతరేతర యాగ ప్రంద్విను అని గ్వంద్వ మును 

సంస్కృత మై మాకరణులు రెండులీథధములుగాం జ "పుదున్నారు. అదు మొదటి 

దేకవచనాంతను, రెండవది వ్వెివనన బహుపదనాన్యత రాం తమునగును, 

రం! 
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అకు తెనుగునను సమాహారము వివక్షితమయినచో నేకవచనాంతములుగను 

నితరేతరయోగము వివక్షితమయినచో బహువచనాంతముగను ద్వంద్వముండు 

నని తలంపనగును. బాలవ్యాకర్త సమాసములు సాధారణముగా సంస్కృత 

లక్షణము ననుసరించియుండునని చెప్పుటచే సమాసములందు వచనమునుగూర్చి 

యేమియు చెప్పలేదు. సంస్టృతముకం కొ శేదముగల వచనమును మా్యతము 

“ద్విగువున శకేకవచనంబు |పాయికంబుగా నగు మి్మిశంబునకు. గాదు” అను 

సూూతముచే విధించెను  ఇందువబే మిగిలిన సమాసములందు వచనము సంస్కృ 

తము ననుసరించియే యుండునని భావము. 

కనుక సమాహారము వివక్షితమగునవుడు “కూడు గుడ్డ "ని ఏకవచ 

నాంతముగా నుండుననియు నితరేతరయోగము వివక్షితమయినచో “కాడు 

గుడ్డలు” అని బహువచసాంతముగా నుండుననియు సిద్ధించు చుండగా నీ 

నూత మసనావశ్యకము. 

నూ, భావద్వంద్వంబునం దొవిపదంబు టవర్ణ కంబునకు లోపం 

బగు. 

టవర్థ కంబిట( గృత్స్పిక్యయంబున కుపలక్షణంబు ౩౧ 

ఉ॥ “జొగానులు (అవుట+కామి పర.3 ఆ. చెల్లు చెల్ల 

ములు. (చెల్లుట+ చెల్లి) వేం. పంచ.౧ ఆ.౭౬9. నచ్చు రాములు, 

(వచ్చుట-+ రామి) పొండు.ళ ఆ.౬౬. వినినినములు, (వినికి-వినమి,) 

సాొ.౨ ఆ.౭౭ మొ॥ (వినికి= వినుట) 

భావార్థమున పెచ్చిన ”ట, మిజీ, ఇకి” కృత్ప9త్యయములు అంతమున; 

గల శబ్లములతో "నేర్చుడిన ద్వంద్వసమాసమున పూర్వపదముయొక్క రువర్ణ్య 

కము మున్నగు కృత్పయములు లోపించును అని భావము. 

టవర్థకం బనగా నొక్క టవర్ణకమే గాక టవర్థ్యకార్భమున వచ్చిన కృత్వ్ర 

త్యయములన్నియు (గాహ్యాములని వివరించెను. ఉపలక్షణమనగా సూచనమని 

తాత్చర్యము. 

అగుట +. కామి == అచ్చికంబులంద యియవులకు వ|క్రతమంబులు బహు 

శంబుగా నగు. (బాల [కియ. ౧౫౩ సూ.) నను సూ|తముచే అగుట అను 

నది అవుట అని మారగా కాట షా కామి. గనడదవాదేశమురాగా జోట ఎ గామి, 

ఈ సూ(తముచే తుకారలోపము భాగామి బొగాములు, ద్వంద్య్వమగుటచే 



సమా స పరిశ్ళేదము రిద్ర? 

బహువచనాంతమయ్యును. ఇందు “అగుట” భావార్హక కృదంతము. కామి వ్యతి 

రేకభావార్గక కృదంతము. (చూ. బాల. |క్రియ. స సూ చెల్లుట 4 

'చెల్లమి == 'చెల్లుచెల్లములు ఇందు టవర్థ్భ కలోపమురాగా 'చెల్లుచెల్ల ములు. సంధి 

గ 'సూ.చే గసడదవా దేశ నిషేధము. “వచ్చుట + రామి ఉలోపము = వచ్చు 

రాములు. వినికి _ వినమి. వినికి అనుపదము ““ఇకికోర్వాదులకగు'' నను సూత 

ముచే ఇకి (పత్యనూంతము. టవర్ల కము కృత్పంత్యయంబున కుపలక్షకం 

బగుటచే నికి (పత్యయములోని “కి అనుదానికి లోపము. 

టవర్ల కము కృ వంత మునకు చివరియక్షరముగానుండును. అందుచే 

దానిచే నువల క్రి తమగు లోపముగూడ కృత్స్రత్యయము చివరియశ్రగనున కే 

యని యూపొంచుకొనవలయును. కృ[త్పత్యయంబుల కుపలక్షణంబనుటకు 

బదులు కృత్స్రత్యయాం తొక్షరమున కుపల క్షణంబు అనుట యుచితము. 

సూ, ద్వంద్వంబునం బూర్యపదాంత్యావయవంబునకు లోపంబోండే 

నగు. 3.౨ 

Gi ' పుట్టుగ్రుంకుగట్లు? య.౫*% అ.౩3౦. “తొవదమ్బువిందు. క 

రామా.3 అ.౪౫. “విన్న కన్నది.” వి.పు.౨ ఆ. పుట్టు(గుంకు గట్లు 

నంగా పుట్టుగట్టు, _కుంకుగట్టు ఇట్టంతట నెజుంగునది. 

ద్వంద్వసమాసమున పూర్వపదము రిండుపదముల కాడికవలన నేర్వడిన 

పదమయ్య నేని అందలి రెండవభాగమునకు లోపము వికల్పముగా నగును. 

పుట్టుగట్టు వు (కుంకుగట్టు = పూర్వపదము “పుట్టుగట్టు. " ఇందలి అంళణ్యా 

వయవము “గట్టు? అనునది. దానికి లోపమువచ్చి ణ్ పుట్టు (గుంకుగళక్లు 29 

అయ్యెను. ఉదయా సమయపర్వతములని యర్థము. ఇందు పుట్టు, గట్టు, అని 

రెండు అవయవను లుండుటచేత రెండవయంశమునకు లోపము వచ్చెనని 

తెలిసికొనవలయును. తొవవిందు 4 తమ్మివిందు==' విందు! లోపము = 
తొవదమ్మివిందు. విన్నది 4 కన్నది == “ఆది' కి లోపము -- విన్నకన్నది. 

గసడదవాదేశము (పయోగమునుబట్లి యూహించుకొనవలయును (చూ, 

సంధి. 6 నూ 

సూ, ఒకానాకచో ద్వంద్వంబు మిళంబుగను, అందలి పూర్వ 

సడంబు శ్రీబసమంబు గను గానంబడియుడిం Cy 
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ఉ॥ అవసరమక్క-జలు. “క. అవసరమక్క-అలంగై, దువుకర్ణము 

లందు వేట దోంటలయందున్, దవులైన పాంత'లెంకల, మన్రటన్ 

మముజూడు మెోాపినపుశై నన్.” రామా..౨ అఆ.౯, 

ఒక్షికచోే ద్వంద్వసమాసము మిశ్ర ముగా నుండును. అట్టిచో పూర్వ 

పదంబు క్షిబసమంబుగను నుండుట గలదని ణాత్పర్యము. 

బాల వ్యాకరణమున ఆచ్చికశబ్లంబు తోడ ప్రీసమంబు [పాయికంబుగా 

ద్వంద్వంబగునని సూతముగలదు. దీనిం బటి ద్వంద్వసమాసమ.న  రెండవపద 

మాచ్చికముగా నుండవలయునని మాతము నియమము లభించుచున్నది. 

(పథమపదమునుగూర్చి నియమము కానరాదు. అయినను బాలవ్యాకర్త యిచ్చిన 

యుదాహరణములలో మి|శసమాసము లేనందున మ్మిశము అసమ్మతమను సందే 

వాము కలుగుచున్నది. దానిని బో గొట్టుటకు ఈ సూతము [(వాయంబజడెను, 

ద్వంద్వమున స్రీసమము పూర్వపదముగా నుండుననియు (బాల. సమా. 7 సూ.) 

బాలవ్యాకర్త యీ స్య్మూతమునం జెవ్పుటచే. గీ బసమంబును పూర్వపదముగా 

నుండవచ్చునని యిందు జెప్పుచున్నాండు. (పాయికగహణముచే నీ యర్హము 

లన్నియు లభించుచున్నమ స్పష్ట (పతిపత్తికొజ కీ సూతము రచించెనని 
యూహింపవలసియున్నది. 

అవసరము  అక్కుట = అవసరమక్క అలు. ఇందు. బూర్వపదము తత్స 

మము. ఉ_త్తరపదమాచ్చికము. కనుక మిశసమాసమయ్యెను. ఇందు బూర్వ 

పదము మునర్గ కాంతమగుట చే. గీ బసమమని వ్యాక ర్రయభిపాయము, ఇందు 

కుం (బయోగమునుజూ పెను. 

అవసరము అనుపదమును గీ బసమమని (పౌఢవ్యాకర్త తలంచుట |ప్రామా 

దికము. అవసరశ బ్రము స్వతః పుంలింగము. క్షీ బసమత్వమునేసూ[తమును 

విధింపలేదు. కంధరాదులం 'జేర్చుట కియ్యది త్రీ లింగముగాదు. మహతీ తర 

స్తీలింగ విశేషణము కానందున బాల. తత్స. ౮౬ సూ్మూతమునకిది విషయము 
కాదు. ఆచ్చికశబ్రముకానందున ఆచ్చి. ౨ సూతముచేతను గీ బత్వమురాదు. 

అదంతామహడ్వాచకమయినందుననే దీనికి మువర్డ కముచేరెనుగాని నపుంసక 

మగుటచేంగాదు. |[పౌఢవ్యాకర్త దీనిని నవు ంసకసమ మనుట మువర్శ కాంత 

మగుటిచేతనే యయియుండును. * పూర్వషదంబు మునర్ధకా' తము 

ఇభంబడియెడి” నని సూ(త్రించీయురేడ్డి న థాగుగానుం-డెడ్డి ద్గీ, 
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పూర్వపద క్రీ బసమత్వవిధానముచేత నేకాని అవసరమక్కజలు అను నుదా 

హరణమును జూవుటవలనంగాని యిట మువర్ణ కమునకు సామాసికవిభ క్తిళ్ళ 
లోపమురాదని యూపొంపవలయును. ఇట్టి సమాసము లత్యంత విరళములని 

తెలిసికొ ననగును, 

సూ. ఒక్కొాకచో సమాసగత పూర్వపదంబు వ్యవహితో త్తరపదం 
బొంటితోడను వాని పెక్కింట్లిత్తొాడను నన్వయించెడి. ౩౪ 
ఉ॥ రాహుకంఠముదెగి చేవాము ధరణింబడియ. భార. అది.౨ 

ఆ.౧౯. క. ఒకొక కన్నును చెవియునుు చెక్కు-ను జనుబొడ్లు 

మూాపుం జెలువగుచేయున్ ! (బక్కా యుం బరుదునోొాసొపును, నక్క 

జముగ మనుజశకల మపుడుదయించెన్, సభా.౧ ఆ.౧౪౭౪ిరి. క. పరుల 

ధనమునకు విద్యా, పరిణతికిం చేజమునకు బలమునకు మనం, బెరియలంగ 

నసవ్యాపడు నవ్నరు(డు బెవులులేని వేదనంబడు నధిపా. భార, 

ఉదొో్యో..౨ ఆ.౫౮. క. నాయింటం బడికొడవల, చేయిం జెరుగుం 

బాలు దావ నీ పియతనయుండు. హరి. పూ.౫ ఆ.౨౧౫. 

సమాసగతపూర్వపదంబు == సమాసమునందలి మొదటిపదము, వ్యవ 

పితో తరపదం బొంటితోడను = మటియొకపద మడ్డముగా నుండగా ముందు 

భాగముననున్న ఒక్క పదముతోడను. వాని పెక్కింటితోడను. వ్యవపితో తత్తర 

పదము ల'నేకములతోన్. 

పమాసముననుండు రెండుపదములలో, బూర్వపదము నముటియొకవడ 

మడ్డముగా నున్నను ముందుపదములలో నొక్కదానితోంగాని పెక్కు పదముల 

తోంగానీ యన్వయించుట కొన్ని చోట గలదనిభావము, 

రాహుకంఠము -- రాహువుయొక్క కంఠమని పషష్టీతత్పురుపము. ఇందు 
రాహువుయొక్క అను పూర్వపదము కంఠముతిగి అనుపదములతో వ్యవధాన 
మున్నను 'దేపహాపదముతో నన్వయించుచున్న ది, రావహువుయొక్కు కంఠము తెగి 
డాహువుయొక్కు "దేహము ధరణినిబడియెనని యర్థము. 

“జక్కక కన్ను” అను సమాసమునండలి తఒక్షాాక్లో అను పూర్వవధము' 
కన్ఫుమ అను సమాపూ ఎచ్రరపదము అడ్డముగానున్నను జెవిచెక్కు మున్న జ్ఞ 
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న నేకపదములతో నన్వయించుచున్నది. ఇయ్యది "పెక్కు పదములతో నన్వయిం 

చుట కుదాహారణము. ఇక మిగిలినవియు. 

“పరులధనమునకును, . ...* ఇట పరులధనమునకు అనునది తత్పురుష 

సమాసము. ఇందలి పూర్వపదమగు పరులయొక్క అనునది విద్యాపరిణతికి( 

"దేజమునకు, బలమునకు, అనుపదములతో నన్వయించుచున్నది. 

పదికడవల నేయి అను సమాసమున6 “బదికడవలి'” అను పూర్వపదము 

“నయ” తోడనేకాక పెరుగు, పాలు, అనువానితోడను నన్వయించుచున్నది. 

ఈ యుదాహరణమున. బూర్య్వపదముగూడ నొక్కపదముకాక పది, కొడవలు, 

అను రెండు పదములతో(గూడిన సమాసము ఈసమాసమునకు నేయి అను 

పదముతో సమాసమువచ్చెను. వెనుకటి యుదాహరణము లిట్టివికావు, పూర్వ 

పదము లేక కములు, 

వీనిలో రాహుకంశము అనునది సిద్దసమాసమనియు మిగిలినవి సాధ్య 

సమాసములనియు వ్యాక్రర్త తలంచియుండును. కనుకనే “సమాసగతి” అని 

సామాన్యముగా జెస్పెను. అట్టుకానిచో సిద్దఅనియో సాధ్యఅనియో విశేష 

ణముగూడ6 జేర్చియుండునుగదా 1! కాని సమాసగతపదములలో. బూర్వపద 

ముతో వెనుకనున్న పదము లన్వయించుట క్వాచిత్మముగా సంస్కృృతభాష 

యందును గలదు (చూ. 'దేవదత్తనస్య గురుకులమ్) సమాసపూర్వపదము పర 
ముగానున్న భిన్నపదములలోనికి విశేషణముగ నన్వయించుట యొచ్చటను 

లేదు. ఆకారణముచేత నే తెనుగునను సిద్దసమాస పూర్వపదములకు ఈ సూ తము 

విధించుకార్యము వర్తించునని చెప్పరాదు. రాహుకంఠము అనునదియు సాధ్య 

సమాస మే. రాహువుయొక్క అనుపదములోని వువర్ణ కము లోపింపగా (చూ 

శబ్ద. ౨౬) రాహుయొక్క అనియుండును. ఈ తత్సమసపదము కంఠము అను 

తత్సమపదముతో సమసించి రాహుకంరము అని సాధ్యసమాసమయ్యును. అని 

తెలియవలయును. మిగిలినయుదాహరణములు సాొధ్యసమాసములనుట నిర్వి 

వాదము. 

ఒకొక అనునది ద్విరు క్తము. ఇందు రెండుపదములు సమాసమువంటి 

వయ్యెనని శతెలిసికొనవలయును, సంస్కృతమునను వీకెకమ్ ఇత్యాదులు సమాస 

వద్భానమును. బొందినవి ద్విరు క్షమునందలి మొదటిపదమునకు బాల: సంధి. 

ళు న్యూతము'చే విభ క్రిలోపము వచ్చినను చెండవపదమునకు విభ్యక్థిలోషిం 
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చుట సమొసముకానిచో సంభవింపదుగదా. ఒకొ్కాకటి అని విడిగానున్నవుడు 

సమాసవద్బావము లేదన్నను గుదురునుగాని “యొక్కొక కన్ను” అనురీతిని 

వణతొకపదముతో సమాసము. జెందినవుడు రెండవపదమునకు విభ_క్తిలోపించు 

టకై సమొసత్వము నంగీకరింపక తప్పుదు. 

ఇందలి నాల్లు ఉదాహరణములందును బూర్వపదములు భిన్న భిన్న 

జాతీయములు. రాహుపదము ఒకపక్షమున సిద్దసమాసగతము. ఒకొక అను 

నది ద్విరు క్రము. సమాసకల్పము. వరుల అనునది ఏకపదము, సాధ్యసమాన 

ఘటితము. పదికడవల అనునది సమొసపదము, 

నూ. కొన్నియెడల సిద్దసమాన మధ్యాగరపదంబులతో( దద్భిన్న 
పదంబుల కన్నయంబు చూపక్టైడె. ౭8౫ 

ఉ॥ బహువేదఘోవములంజేసి నిరస్త సము_స్స కిల్చిహోత్కరు 

లగుచున్న ధన్యులు. భార. అర,౧ ఆ.౧౧. వారియన్నదీ యోరు చమూ 

సమూాావాములు. వారి. ఉ.౨ ఆ ౧౦౫. అఖండితరూపవిలాస సంపదన్ 

వంచిత పంచ బాణుండగువాని. నైష.3 ఆ.రం. అందొకటిచే జనితా 

ధరపీడమై. కళా.౫ ఆ.౨౭౬. మెొ॥ 

కొన్నిచోటులందు సిద్దసమాసగతపదములతో వేయుగానున్న పదము 

లన్వయించుట యు గలదనిభావను. 

సమాసపదముల మొత్తము అర్జముననే అనగా విశీష్టార్గమున'నే విడిగా 
నున్నపదము లన్వయించుట యోచారము, సమాసమునండలి యొకొక్క పద 

ముతో విడిపదములు వేలుగా నన్వయింపరాదు. (సమాసార్గమేకీభూతముగా 
భాసింఛచును కొవున నా యెరామూతో 'వేడడేశముతో  వేళెకపవము అన్వ 

యింపందగదని "పెద్దల యాశయము, కాని యట్లి నియమమును విడచి 

సమొసమునందలి పూర్వపదముతో. గాని యు తరపదముతోం గాని వీడిపద 

మన్వయించునని యి సూూతము చెప్పుచున్నది. వెనుకటి సూ[తమును 

ఇయ్యదియు (గూడ నేకదేశాన్వయమును జూపుట కు-ధ్రేశింపంబడినవి, కకం 

'వేద.., ... ధన్యులు” ఇట నిరస్త అనుపదము సమాసమునందుః బూర్యపదము 
గాం గూర్భంబ డియున్నది. ఇందు “నిర స్ట సను స్త కిల్ఫిపోత్కరులు” అనునదీ 
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"కేవల సంస్టృతపదముల సమాసమగుటచే సిద్ధసమాసము వేదఘహోషముల 

చేత నిర సమయిన అనగా బో గొట్ల(బడిన సమ సమగు పాపసమూహము 

గలవారు అని యన్వయము. ఇందు నిరస్త అను సిద్దసమాసగత పూర్వపద 

ముతో బహువేదఘేషముల జేసి అనుభిన్నపద మన్వయించు చున్నది. ఇది 

సిద్దసమౌస పూర్వపదముతో నన్వయించుట కుధావహారణము. 

ష్ వారియస్థదీయారు ... ..... "" ఇట అస్మ దీయోరుచమూసమూహ 

నులు” అనునది సిద్దసమాసము. ఇందలి ““ఉరుచమూ సమూహములు" అను 

ను త్రకపదము నర్గములోోనికి ఒకహజద్ర” (యొక్క అనుశబ్దము అన్వయించు 

చున్నది. ఇయ్యది సిద్దసమౌసములోనిదికాక భిన్నపదము. వారియొక్క ఉరు 

చమూ సమూహములని యన్వయము ఇట్లిదియు సమాసమున  నేకదేశవము 

తోడనే యన్వయించుచున్నది. = 
“1 అఖండిత ,...... అగువాని '' _. ఇట వంచితపంచ బాణుండను సిద్ద 

సమాసములోని పూర్వపదమగు వంచితశ బముతో “నఖండిత రూపవిలాస 

సంపదన్ “అను భిన్నపదము అన్వయించుచున్నది. రూవవిలాససంపదచే 

వంచింప(బడిన యనియన్వయము. 

“అందొకటిచే జనితాధరపీడయొ'*' ఇట జనితాధరపీడ అను సిద్ద 

సమాసములోని “'జనితి” అనుపదముతో నొకటిచే ననుభిన్నపద మన్వయించు 
చున్నది. ఒకదానిచే జనింపంజేయ:బడిన యధరపీడగలదని యర్థము. 

ఈ విధముగా. గొన్నిస్టలములం "“దేకబేశాన్వ్న్వయము సమ్మతింపం బడు 

నని భావము. 

ఫరిళీలింపంగా  బహువేదఘోషములంజేసి అనుపదము నిర ్ సస్తపదము 
లోని కన్వయింపక సమాసమువలన లభించిన మొ_త్రమర్గమున'కే “హితు వుగా 

నన్వయింపంజీేయవచ్చును. లేదా నిరస్త సమస్త కిల్చిషోత్క్మరులగుటకు “హేతు 

వుగా వేదఘోషముల నన్వయింపవచ్చును నిరస సమస్త కిల్చిషోత్కరులగు 

కుకు హేతువేదీయనగా బహువేదఘోపములు అని సవమాభానమని భావము 

ఇళ్లు వంచీతపంచబాణుడగుటకు కారణమేదియనగా నఖండితరూప 

విలాససంపదయని సమాధానమువచ్చును. ఇ'కే జనితాధర పీడయగుటకు 
“అందొక్కుటి” కారణము. జనితాధరపీడగలదయి అనుచోటంగల అయి అను 
పదముళలోనిఃి అందొక్కటి అనుదానిని హీతువ్నగా నన్వయింకవచ్చును. 
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కావున “వారి యస్కదీయోరుచమూసమూహము” అనునదియే నిరా 

'శ్రేపమగు నుదాహరణము అగుచున్నది. ఇందు వారియొక్క అను షష్ట్యంతము 

నకు వేజొకపదములోని కన్వయమున కవకాశ మే కానరాదుగదాం 

సమాసమధ్యగతములని సూతమున6గలదు, ఇటనుటచే సమాసమున( 

జాల పదములుండునవుడు [పథమపదము, అంత్యపదనుగాక మధ్యభాగమున 

నున్న పదమని తలంపరాదు. [తిపదసమాసములు|1సంస్టృతమున చాల నరుదు, 

ఉదాహక+ములును అట్టి వి చూప లేదు. సమాసమున బూర్యపదములగు వంచిత, 

నిర స, జనిత, అనుపదములతోడను ఉత్తరపదమగు చమూసమూహాములు అను 

దానితోడను భిన్నపదముల కన్వయ ముదాహరణములలో6 జాపంబడినందున 

సమాసఘటితములయిన పదములకనియె తాత్పర్యముగాని “మధ్య” పదము 

నకు సమౌసమునందలి మధ్యభాగము అర్థమని భావింపరాదు. ఈ కారణములచే 

సూ[తమునందు “మధ్య పదమును సూాతకారుండు గూర్చుట సరికాదు. 

సూ. ఆచ్చికసమాసములం దఅచుగ వర్ణ లోపాగమాదేశ వికారం 
బులు నిత్యవై కల్పికములుగా( బెక్కులు గానంబడియెడి. ౩౬ 

అండచాంక (అంత+ దాక) ఇట్లు ఇందాక, ఎందాక. అచ్చు 

తెల్పు (అచ్చము-+ తెల్పు), ఆందోక' (ఆవ్ర+తోక్స, ఆవల(ఆ+ వలను, 
ఇట్లు ఈవల్క ఇబ్బంది (ఇరు+ పంది), ఇరుసెవి. (ఇనుగు+ చెపి, ఉద్దరి 

(ఉద్ధ+-దరి);,ఎడవంక (ఎడమ+ వంక, ఇట్లు నలవంక, ఎగుడల (ఎగువ 

తల) ఇట్లు దిగుదల. వీటవొలు (వటము-+ వాలు, కళ్ళురవీజెము 

(కప్పురము+ఏజెము) కవ్వడి (కోవ+నవడ్సి కోటుమాపు (కుతుచ+ 
మాపు గందవొడి (గందము+పొడ్సి గుండకడుపు (గుండము 

కడుపు గొబ్బండు (గొప్ప పండు చి _ర్రరుభొమ్మ (చి రును? బొమ్మ) 

చీమ్మన గోవి, (చిమ్మనము- క్రోవి) FE (చిజుత+ చప్పుడు) 
ఇంటద్రకాపి (చెంందనముశాకావి ఇట్టు చందురకావి, చనువుజు 

(చను+వుజుకృ) చప్పరనుంచము (చప్పగము-+నుంచము వొక్కనగ 

తులు (-వొక్క_ముళ+నగతులుు అెగుదారి (కెగున+ దారి దట్ట కెంపు 
(దట్టము+ కెంపు) దొంతర (దొంతిశాశరగు నడురేయి (నడుము. "రేయి 

నాన్నాళ్ళు (నాలుగు+నాళ్ళు నాటకసాల (నాటకము + సాల 
శక్ 
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నిక్కల (నిక్కము కలు నిడువోము (నిడుదగ+ మోము నె త్తపలక 

(నె_త్తము-+- పలక) వసిషట్టు (పసిమి పట్టు వెందుజబుము (పెవుపుూ 

తుజుము) పెత్తనము (పెద్దశతనము) వాంగట్టు (పొన్ను + గట్టు చాపురె 

(బాపుచపున బెబ్బులి ( వెద్ద+- పులి) బెల్ల మండే (బెల్ల ము+?మండగ్న 

బొందళము (బాంత+ దళము బోనఫుట్టిక (బోనము+ పుట్టక) మిండ 

తపసి (మిండండు+- తపసి) ముంగల (ముందు+కలనము ఇట్లు వెనుకల. 

ముయ్యేడు. (మూూడు+వసు) ఇట్లు ముయ్యాజు మొ|| మోసల. 

(మొగ-+సాల) వలిషవెన్నేల (వలిపము- వెన్నెల వలెవి (వలను 

చెపి వా తేటి (వా+ తేటబిపి చాలుకమ్మ్లు (వాల తూ. వేరు 

జుక్క- (వేగు చుక్క) సగపాలు (సగము+పాలు) సాంయబాలు (సాము+ 

పాలు సుంక సరకు (సుంకము సరకు ఇత్యాదు లూవ్యాంబులు. ఇందు 

అందో కేత్యాదులు కొన్నింటియందు వర్ష లోపాగవమా బేశవికారంబులు 

నిత్వ్యములనియు అం దాం కేత్యాదులయందు వైకల్పికములనియు నెజుం 

గవలయును. విని కొహొ్క్ర-క్యాశితికిం (బయోగంబులు పెక్కు. గలవుగాని 

(గంథవి _స్తరభీతిచే నవి యుదాహరింపంబడ వ య్యొను. 

సంస్కృత సమేతరనులయిన తెలుగుశ బ్దములు అచ్చికంబులనంబడును. 

అట్టి శబ్బములతోంగూడిన సమాసములం దొక్కోకచో వర్గ లోపము గొన్ని 

చోట్ల వళ్ణాగ మము గొన్నిచోట వర్ష వికారము అనుకార్యములు కొన్ని చోట్ల 

నిత్యముగాను గొన్నిచోల్ల వెకల్పికములుగాసు కలుగునసభావము. 

ఉదా॥ అందాక - ఇట “అంతి” లోని తకారములోపంపను. ఈ లోవ 

మాచ్చికసమాసమగుటచేతనే కలిగెను, ఇది వెకల్చికము. అంతదాంక అనియు 

నుండును. అచ్చము ౫ తెలుపు -- ఇట కర్ణ ధారయమగుటచే విభ క్రిలోపముం ఇద్ర 

పుంవులు రావలసియుండగా నీ స్తూతముబె ముకారలోపమువఐచ్చి “అచ్చ తెలుపు 

అయ్యెను. ఇక్షు ఏట వాలు కప్పుర వీడెము మున్నగుచోట్ల మువర్ణ కలోపమయ్యొ 

నని తెలియనగును. 

ఇబ్బంది ఇట రులోపము బకారమునకు ద్విత్వా దేశము, (లోపాదేశ 

ములు రెండును వచ్చెను.) మిండతపసి అనుచోటం బూర్వపదము డుమంతంబగు 

టచేం గర్భథారయమునం బూర్వపడముగా నుండందగదు, (చూ, బాల, సమా, 
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౫ సూ ఇందునిపాతన్యాయమున నీ సూతముచేతనే సమాసమును విధిం 

చుచు డువర్గ కలోపముగూడ విధించెనని యెొటుంగునది. 

ముయ్యుడు--ఇట [హస్వద్విత్వములు నిత్యములని యీవబుకు విధించియే 

యున్నాడు. అయినను సట్లి వికారము ఆచ్చికసమాస మగుట వలననే వచ్చెం 

గాన నీ సూతమున నాదేశాది వికారముల కుదడాహనణముగా సీయంబడెను. 

ఈ సూూతముచేతనే యీ పదము సాధ్యమయినను బాలవ్యాకరణమున సమా, 

౧౭ సూతముచే డులోపద్విత్వాదులు విధించుటంజేసి యా సూత్రమును 

దిద్దుట_కె (హస్వద్విత్వములు విధిం చుకొనవలసివచ్చెనని యూహాంపందగును. 

అంత దాక -- తలోపము  అందాఃక, వాలు 2 అము -రు ఆగమము 

వాలు రు + అమ్ము = వాలురమ్ము మున్నగు వోట్ల న*గమము, బెబ్బులి 

అనుచోట 'పెద్దకు “బె? ఆఅఫయు “పు” అనుచానికి టే అనియు నా'దేశ 

ములు. ఇరుగు పష చెవి. ఇట గులోపము సకారాదేశము అను రెండును 

వచ్చెను. (ఇట్లు కొన్ని చోటు రెందు కార్యములు వచ్చుట ముగలదు డొంతి షా 

తరగ. ఇకు రెండుపదములయందును నంత్యవర్గ లోపము. 
ఆందో. కేత్వాదులం దీ కార్యనులు నిత్యములపి వ్యాక ర్త వివరణమున( 

జెప్పెను. కాని ఆవుతోక అనియును వ్యవహాంముననున్నది. (ప్రయోగములు 
పరి కీలింప(దగును. 

ఇందుదాహరించిన సమాసములకుం [బయోగములను |గంథవి స్తరభితిచే 
నీయ లేదుగాని య'నేకములు (గంథములందు గలవని చెప్పెను, 

అలుక్సమూాసము. 

సూ కొన్నియెడల స ప్తమీతత్సురుషమున_దు నవర్థ కంబునగు.౭౭ 
ఆ. కువలయంబున వారు. భార. అది.౨ ఆ.౨౨౪౯౪ి. వారకకొన 

తమున వాలెల్ల. భార. ఆడి ౬ అ.౧౪౮. క. ధగరణీతలనాథ పురుషునకు 

నిమ్ముల భార్యయ పాచుంజి త్తమున దుః ఖంబుల్. భొర.అర. ౨ఆ, ౭౪౮. 

నిజకులంబున వారి కెల్ల, హరి. పూ, ౧ఆ, క. అనఫు ! యణుహుం డే 
వంశంబున వాడు. హారి. పూ. ౨ ఆ. ౧౫౯. మొ. ను శబ్దంబు జేయ 
గువలయంబునందలి వారు, ము. 

సమాసములలో సామాన్యముగా విభ క్లిలోపిం చును. కొన్ని యెడల విభక్తి 
లోపింపకుండుటయుం గలదు, విభక్తి లోపింపకపోయినను సమాసములని 

చెప్పఖడువానిని అలుక్సమాసములంధురు. ఇట్టివి సం స్కృృతమునందును “కరే 
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కాలః, వనేచరణి మున్నగునవి గలవు. లుక్, అనగా లోపము. అలుక్సమాసీ 
మనగా (విభ క్రి లోవములేని సమాసమని యర్థము. 

కొన్ని స ప్రమి తత్పురుష, సమాసములయంచు స ప్రమిోవిభ క్రి (ప్రత్యయ 

మగు నకారమును కానవచ్చుచుండుననియు వానికి సామాసికలోపము 
రాకుండుననియు( శాత్సర్యము. ఈ కార్యము వికల్పముగాో నగును. “నవర్గ 

కంబును” అగు ననులుచే నవర్గ కము రానిపక్షమున తఈపఊువ్చ్చునని యర్థము. 

కువలయంబునన్ వారు (స్టిరముపర మగుట చే దుతలోభము నా|తము 

వచ్చును. నవర్ణ కము లోపింపభు) కువలయంబునవారు. కువలయమునంచలి 

చారని యర్థము. ఇటే వారణావతంబునన్ +. వారు = వారణావతంబునవారు. 

బారణావతంబునందున్న వారని యర్థము. చి త్తమున దుశఖమ్ముల్ , నిజళులంబున 

వారికి, అనునవియు నిక్రేయూహ్యములు. 

ఇవన్నియు సమాసములు కావనియు వ్య సపదములేయనియుం దలంప 

వచ్చును. వీనిని సమాసములని తలంచుటయు విభక్తి లోపించదని చెప్పికొను 

టయు ననావశ్యకములని తోచుచున్నను బరిళశీలింపగా సమాసములనుట 

యుచితమే. వాకు, వాండు మున్నగు “ఆ శబరూపములు ఇక్కడ తచ్చబ్దా 

రమును 'జప్పుక “కేవలము ఉన్న వారు అనురీతిని క ర్థర్ణమును మా(త మే బోధించు 

చున్నవి, ఇట్టి యర్హము వృ త్తియం'దే గాని వాక్యమునం ద్శ్యపసిద్దము. వాడు, 

వారు; ఇత్యాదులు తచ్చబ్దార్థమును బోధించునుగాని అట్టివాండు, ఉన్న వాడు 

మున్నగుచోట్ల త దృబ్దార్హమును బోధింపవు. ఆ కారణముచేత నిచట సమాస 

మని యంగీకరిం పంబిణను. 

ఇట స్పష్టముగా వారణావతమునందున్న వారు కువలయమునంటున్న 

వారు అనురీతిని నధికరణార్థము భాసించుటచేత ఇంటివాడు, ఇరిటిచి,నా వాడు 

మున్నగుచోటంబో లె న్వస్వామి భావసంబంధమును మాతమే బోధించునను 

కుకు వలనుపడదు. అర్థము భాసిం చుటనుబ ట్టి యిది స స్తప్త్పమ్యర్థ సమాన మేయని 

నిశ్చయించుట న్యాయ్యము. ఇది స ప్రమా [పత్యయమగు" నకారమునకుగల 

లక్షణములన్ని యు గలిగియున్నది. ఉదంతశబ్దములకు వద్చుటయు ఏకత్వము 

ననే వచ్చుటయు వీనికి సమానములు. కనుక నియ్యది స ప్రమ [పత్యయమే 

యనియు తచ్చబ్దము కర్పర్ణమును మ్మాతమే బోధించుటంజేసి సమాస మే 
యనియు |జాఢవ్యాక ర్హ తలంచెను. 

ఈ నూ తముచే Ws షష్టీ తత్పురుషరటులందు నోగోగమంబు 
విభాపనే(పమో,౧సూ. )నను సూ (కము "అ సోవశ్య్ళోకమసీ వేనుకంజేప్ప(జడను, 
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[ఈ న్యూతమున నవర్ణ కంబు నగునని నవర్ణ కమును విధించు చున్నట్లున్న ది. 

“నవర్థకలోపంబు రాకుండుటయుం గలడు.” అనురితిని లోపొభావమును 

విధించుట యుచితము. సమాసమునందు విభ క్షికి లోపమువచ్చుచుండగా 

దానిని నివారించుట ఉచితముగాని లోపించిన నకా'రమును విధించుకు (పియా 

పదతికి విరుద్ధము. 
న్ య 

లుగలుకృమూసనములు. 

~ సూ, అటు పోలెబతెవలె శబ్ద బు లివార్థకంబు ౫. ఉపమయము 
aa 

(పథమాంతమగునప్ప జట్టు సర_బగుచో నుపమాన-బులగు 

మత దస ద్యుష్మదాత్మార్లములకు షషియు,  పోతెబతలెలు 
& థ్ అ 

య 
గ పరంబులగుచో నామ: చ్చద్దార్హమ. లకు (బథమయు, నస్మదర్ధ 
1పప్రభృతులకు' ద్శితీయయు, వలె వరంబగుచో నామగచ్చదబ్దొర్డ 
"ములకు షష్టియు, నళ్మదర్జాదులకు షష్టీద్వితీయలయం దెదియే 
నొక టియు. (గమంబుగ 'నగు. ఉపమేయము ద్వితీయాద్యంత 
మగునపుడు, పోతె ప్రభృతులు పర_బులగుచో నుపమానేం 

ఖుల కుపమేయ విభక్తులయగు. పోలినయెడ( దచ్చటబ్దమే 
తవాదులకు నుపలత్తణముగా (గహించునది. ఆట్లు క రభళ్య్యూ 

వ (గా హక ము. ౨లో 

ఉ. (శ్రమముగం జూచునడి. ఉపమేయము | పథమాంతవాగు 

శపుడుోరా కాయణునట్లు. “ఈ. పాయక పాకశాసనికి భారత ఘోర 
ఈణతబకినందు నా,లాంయశానట్లు * భార. ఆడి.౧ ఆ-౨రో. (ఉజాసార 

'ఆలబరలు కొన్ని కొలతకొంత [(వాంకుంబడునాగాన వానిని సంజేదానుం 

చీఅ నాకా గంభములం 'వక్క-డక్కడం డుదముట్టుం జూాదుకొనునటి.) 

బకికనెయుట్టు తే. మనుజ, 'భతణంబు చేసితి లేని అకచియాట్లు, 
జత్చు కు? శారంఅుది.౬ ౩8 అర. ఇట్లు దలోూనట్టు మల “జలధకనసబితి* 

అరుల్షం” శాక్. -ఆళ..౨*ఆ. ఉదం. 

1. భక్షణవట చేనితరయని, సో, 2. యము పో 
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'౫జమునట్టు ఆ. పుతజార బంధుమి| తస కుడు రొంపిం, 

బడిన గజమునట్ల యెడరునంచు. భార, శాంతి.౬ఆ.౩3౧౮.” ఇట్లు, 

వానియట్లు--నాయట్టు, సీయట్లు, తనయట్లు. “చం దికయు. జం దుండు 

వోలె.” కళా.ళ ఆ.3౩౬. పేదవోలె అమృతమువోలె. “క. అని పలి 

శకెడు చెలిపలుకులు, తనకమృతమువో లె హృదయ తాపము నడంపన్,’ 

కళా,.౬ ఆ.౨౭౪. 'పరికాండుబోలె.” ఛార.ఆది.రో ఆ.౨౦౬. “పాముల 

వాడు వోలె” కాళీ.౨ ఆ.౮౭. “నన్నుయబోలె, నిన్నుటబోలె.ి “శా, 

కానీరా యిటువంటి నీతము లనేకంబుల్ నినుంబోలె వి, న్నాచేనున్.” 
శశాం,3 ఆ.౬౯ా ఇట్లు తన్నుంబోలె, ము॥ — రాముండుబలె. “వేల్పు 

బలె.” కళా.౮ ఆ.౧౮౩. “తామరపాకు సీరుబలె.” వారి.3 ఆ, “గోరు 
బలె.” కెళా.౭ ఆ ౨౯౬౦. ఇట్లు వాండుబలె, నన్నుబలె, నిన్నుబలె, 

తన్ను బలె, మొ॥! -- రామునివలె, వానివలె; నావలె; నన్నువలె, సీవతె 

సిన్నువలె, తనవలె తన్నువలె. బహుత్వంబున బకులయట్లు చందులు 

వోలె, రాములుబలె, రాములవలెి మొ! “క. పూరు పురూరవులట్లు 

భా గీరధ రఘుపతులయట్లు.” భారి. ఆర.౨ ఆ.౨౮౫ ఎ-గీ. పరిభ 

వంబులం బడితి *నిట్టి నిన్నుం బాండవుల్ సూచుచు, నుండి, రొరులు 

వోలె నుక్కు_-దక్కి-.’ భార. ఆరం ఆ.౧౩౬. “క, మాయ ట్లిడుములం, 

బడిన నరులుగలలి యొరులు పరమమునీండా !” భార, ఆర,౨ ఆ కి, 
క్, మమ్బుంబోలె నొడ్త నాదరాధిక్యంబున భరంపడి నవిజేషంబుగా 

నధ్యయనంబు చీయింపకుండుట మాకు వరంబు.” భాగ. శాంతి.౬ 

ఆ.౨౯౭. ఇత్యాదు అెజుంగునది. (ఇప్పటికి గగినవి దొరకమిం జేసి 
యిందు గొన్నింటికి (బయోగంబులు (వనాయంబడవయ్యె ) ద్వితీయా 

ద్య6తమగునపుడు - ఉ. 'భీకులయోరతె నేలవెజపవీంచెదు మాటల 

బుము *) భార. ఆర.౬ ఆ.౧౮౨. “క, జ్ఞానులచే వమూానులచే. చాను 

లచే యోూగసంవధానులచేతన్ బూనిన బద్ధుండగునే, శునాభుందు 

భా కియుతులచేతం బోలెన్ 1” భేజ.౧ ఆ.౧౦. ోచ, వెకుకం (గమ 
(కమంబున నవీనముగా నుదయంబు 3నాంిటెం బెం, పానర'నృపాల ! 

|. పరికాండనోఖై, సా. ఓ. నట్టినన్నుల. పా, శి-నొంధి సెంపొనర. ప్లా 
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యోాతనికి ను త్తమ మధ్యమ వృద్ధ ధర్భ ద, ర్శనమున (దవ్యకర్థ 

గుణ జాతివిశేవ. వివేచనంబు బా, బురకునుటో ల మానసములో నిఖల 

వ్యనహోర పేాతువై.” శఖా౮ ఆ.౧౮౦. నీవ ననుంబల నెర! 

పీఠలన్, వేడుకొంజూతువో.”” కళా.౬ ఆ,౧౩౧. “చేవరకుంబతె నవ్య 

ధూటికిన్, దొ_త్రగుచుం బనుల్ సల్పుదున్.” కళా.ర ఆ ౧౧౮. బటి 

తరంబు లూవ్యాంబులు. 

అట్లు, ఫోన్, బలెన్, వలెన్, అనుశ బములు “ఇవి అను సంస్కృత 

శబ్దము నర్హమున( (బయోగింపబదునట్రి అనుగుళ బములు, ఈ శ బ్రములు సస 

మాన వాచకములతో చేదియు-డును. ఈ శబ్రములు తరునవండు ఉపమాన 

వాచకములకు విభక్తులలో జేదముగలదు అట్టి వీశేషణ ములను ఈ సూతమునం 

'జప్పుచున్నాడు. 

(1) అట్లు పోలెన్, బలెన్, వలెన్, అనునపి “ఇవి అనుపదము నర్గ్భము 

గల తెనుగుశ బ్దములు. ఈ నాల్లు శబములలో “అటు” అనుపదము ఉపమాన 

వాచక శబ్దమునకు పరముగా చేరునపు డుపమేయమునుబట్టి యుపమానమునకు 

విభక్తులు మొౌజుచుండును. ఉపమేయము [_పథమొంతముగా నున్నచో నుపమా 

నము నామవాచకనుగాని తదస్థద్యుష్య దాత్యార్థక ముల లో నొక్కటిగాని 

యయ్యె'నేని అట్లు అనునది పరముగానున్నపుడు షష్ట్యంతమగును, (వాడు 

బకునియట్లు చచ్చెను.) 
(2) ఉపమొనము నామపోచకముగానీ తచ్భ్చబ్లోర్టకముగాని యయిన తో 

పోల, బలే, అనుశబములు పరముగానున్నపుడు (నశమొంతమగును, (దంద్రుండు 
యు We 

వోలె 

(8) ఉపమౌనములు నా, నీ, తొ, శబ్లములగు నేని పోతన ఒన్ అను 

నవి చేరినపుడు ద్వితీయాంతములుగా నుండును. (నన్నుంబో తెన్, నన్ను బలన్) 

(4 ఉపమొనములు సొనువాచకములుగాని తచ్చబ్దార్గకముగాని యయి 
నచో వలె శబ్దము పరమగునపుడు షష్ట్యంతములగును, (రామునివ లెన్ 

(క్ర ఉపమానములు నా, న్నీ ణా, శబ్దము అయ్యనేని వలె పదంబగుచో 

షష్ట్యుంతములుగా గాని ద్వితీంగాంతములుగా గాని యుండును, (శావలెన్ 

నన్నువ లెన్స్ 
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ఈ కార్యము లన్నియును నుపమేయము |[పథమాంతముగా నున్నవుఢే 

యని ఇభియవలయును. 

(6) ఉపమేయము [(పథమాంతముకాక్ష ద్వితీయాది విభక్తుల్తు గల'దేని 

ఉపమానములకును నుపమేయవిభక్తులే యగునుగాని మార్పులేదు. 

(7) సర్వనామములలో నా, నీ, తా, శబ్లములకు మాాతమే కొన్ని 

కార్యములు విధింపంబడెను. ఈ, న్స్ మున్నగుశ బ్బముల శకేవిభక్తులువచ్చునో 

వివరింపంబడ లేదు. అయినను “ఆ” శబ్రమునకువచ్చు విభక్తు లే ఈ, ఏ, మున్నగు 

శబ్రములకును సాధారణముగా వచ్చునని వివరించెను. (పోలికయున్న స్టలము 

న దచ్చబ్దమువలెనే ఏతదాది శబ్లములకును కార్యములు వచ్చునని భావము. 

(5) పైెనిచెప్పిన నాలుగు శబ్లములేకాక ఇవార్థమున “కరణి” మున్నగు 

నవి మఘజికొన్నిగలవు, అవి పరమగునపుడును “అటు” అనునది పరముగా 

నున్నపుడు వచ్చు విభక్తు లే యగునని తెలియవలయును. అట్లు అనునది కరణి 

మున్నగువానికిని ఉపసభఖక్షణమని తాత్పర్యము 

ఉదావారణములు, 

(ఏ) శారాయణునియొక్క అట్లు - విభ క్తిలోపము. నారాయణునట్టు. 

ఇందు ఉపమేయ.ము “వారాయణభట్టు” అని [పథమాంతముగా నున్నది. శాన 

.ఈవ హేయము పష్ట్యుంతమర్యును ఉపమానోపమే యూదులను బూర్తిగాం చెలిసి 

శోనుట కాయా[గంథములను జాదుకొనమని వివరణమున వ్యాక ర్రయే 

సూచించెను. 

బకునియొక్క 4 అట్లు -- విభ క్తిలోపము. బకునియట్లు, 'ఉఫమేయము 

రాక్షసులు. అది [పధమొంగముగాన నుపమేయము నువ్మ్యం తమయొ్యొను 

నలునియొక్క ౨ అట్లు == నలునట్లు. జలధర సమీతియొక్క 4 అట్టు విభ క్రి 

లోపము, సమితిశబ్దము డుమంతము కాకుండుటచే నిగాగమములేథు. జలధర 

సమితియట్లు ఇయ్యది [పథమాంతమని (భమింపరాను, గజమునట్లు  గజను 

యొక్క + అట్లు విభ క్రిలోపము నుగాగమము (బాల, సం. ౩ సూ.) గజము 

నట్లు, ఇందలి పుత పళ సక్ష్తుండు. అను నుపమేయమను (వథమొంతముగా 

నున్నధి. 

తా మహవాతకనములలో డుచుంతములను ఇకొాళాంతకులను మువర కాంత 

ముటను నువాహారింశాచు. ఇక ఆ, నా, సీ, తా, శబ్దముల పతా మాటు 

జావుచున్నాండు, 
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వానియొక్క 4 అట్లు వానియట్లు నాయొక్క అట్లు = నాయట్లు నీ 

యొక్క - అట్లు నీయట్లు తనయొక్క - అట్లు = తనయట్లు. అంతటను విభ క్రి 

లోపమువచ్చెను. 
(2) పోలెకు ఉదాహరణము -- చందు(డువో లె ఇట ఉపమేయము... 

. పధమాంతముగా నున్నది. అందుచే నుపమానవుగు ““చం|దుడు” అనునది 

పధమాంతమయ్యెను. ఉత్తకపదమున గసదదవాదేశము (ఇట డు ప్రత్యయము 

లోపింప లేదు “పఏవవోలె _- ఇదియును (బధమౌంత మే. కనుకనే పకారము 

వకారమయ్యును. అమృ్బతముతవో లె. ఇది మును నక. ఇ-దుపమానభు “పలు 

కులు” |పథమాంతముగా నున్నది. పరికాంయవోఐ ఇది:మునమే. పాముల 

వాడు దోతె - ఇది తచ్చబ్దమున కుణాహారణము. ఇడియును బఢమాంతము 

గనే యున్నది (ఇట విభ క్రిపత్యయము లోపింప లేదు) 

రాము(డుబలతె - ఇచట బలి పరముగానుండ నామవాదచగమునకు. 

[బధమ. ఇళ్లు వేల్పు బలె, అామరపాకు నీరు బలె, గోరుబరె నాండుబథఖి అను 

చోట దచ్చబ్దము పథమాంతముగా నున్నది. (అంతటను విశనకక్తి కిలేప పము లేదు.) 

(8) నన్నుబోలె - ఇట పోలె పరముగానుండ నుషమానము అగు “నా” 

శబ్దమునకు ద్వితీయవచ్చెను. ఇకే నిన్నుంబోలి, తన్నుబోలె అనునవియును. 

నన్ను బలె -- ఇట “బలి? పరముగా నుపమానమగు నాశబ్దమునకు ద్వితీయ 

వచ్చెను. ఇస్సు నిన్నుబలె, తన్నుఒలె, అనునవియును, 

(4) రామునివలఅెన్ ఇట మ టి నామవాదకమునకు వె 

పరనుగుటచే షవివచ్చెను. వానివలెన్ -- ఇది. త గ్భోబ్లో దాహగణము (ఇట 

విభ క్రి లో పించను .) 

(ర) నాయొక్క - వలెన్ == నావలెన్. ఇట నుపమాననుగు నాశబము 
నకు వతె షరమగుటచే ష స్టైవ" చ్చెను. పగ్రూంతరమున డ్వితీయ నన్ని నన్ను వగ 

ననియు నుండును. ఇళ్లే “సియొక్క + వలెన్ == నీవలెన్ , బీదా నిన్నువ౧ెనని 
యగును. ఇది “నీ” 'శబ్లో దాహరణము. తనయొక్క ఎ. వలెన్ == తనవలెన్ = 

లేణా తన్నువతెననియు నుండును, ఇట షష్టి వచ్చినపుడు విభ క్రిలోపించును, 

ద్వితీయవచ్చె'నేని లోపింపదు. 

ఈ యుధాహారణములన్నియు నుపమాన మేకవచనాంతముగానున్న 

వగ 
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స్టలము లే. ఉపమానములు బహువచనాంతములుగా నున్నపుడు పెరితినే వీభ 

క్తులు వచ్చును ఉదాహరణములను గొన్ని (టిని జూవుచున్నాడు. 

(1) ఎకులయట్లు (2) చం(దులువోలె, రాములుబలె (4) రాముల 

వలెన్. బహువచనములకు “పెరీతి నుదాహరణములనిచ్చి యీ |క్రిందిరీతిని కవి 

పయోగములను జూావుచున్నా(డు. 

(1 పూరు పురూరవులయట్లు, భగీదథ రఘుపతులయట్లు (షష్టీవిభ క్తి 

వచ్చెను.) 

(2) “పర్రిభవంబుల... ... నుక్కుదిక్కి * ఒకులువోతె ((పధనూంతము) 

al) “మాయటిడుమల... : . మునీం[ దా మాయొక్క + అట్లు = మౌ 

యట్లు (పి) 
(ల) “మమ్ముంణో లె Ee వవంబు.”” ఇట ద్వితీయ. 

బహువచనాంతముల నన్ని(టివి జూపుటకు. [బయోగములు దొరకమిని 

కొన్నింటికిమా.త ముదాహరణము లీయంబడెనని (గ్రంథక ర్రయె (వాసెను. 

Ww ఉపమేయము ద్వితీయూది విభక్తులతో నున్నచో నుపమానము 

నకును నుపమేయవిభక్తుల యగుననుట కుదాహరణముల6 గొన్నింటిని జూపు 

చున్నాడు. 

“ఫీరుల(బోలి .. ... మమ్ము” - మమ్ము, భీరుల.బో తెన్ అని చెండును 

(ఉప మేయము, ఉపమానము ) ద్వితీయూంతములే 

“జానులచే కం. చేతంబోలెన్ '' = ఇట భ క్తి ముతులచేతం బోలెన్ ఎ 

ఉపమానము. జ్లానులచే మున్నగునవి యుపమేయములు, రెండును డ్భృతీ 

యాంతములే, 

hy మహాత్ముల చేత వక = మహాత్యులచేత ఎ ఉపమేయము. 

అమృతకరునిచేతం బోలెన్ - ఉపమానము. రెండును దృతీ యమాంతములే. 

ఈ వెనుక ళు? “హీతువె” “ఇతనికి” ఉపమేయము. బాలుగకును జోలె. 
ఉపమానము. “నీవు ననుంబలె... ,.. జాతువో”” వీరలన్  ఉపమేయము, 

ననుంబలె _ ఉపమానము. రెండును ద్వితీయాంతములు, 

“జేవరకుంబలె.,. ... సలుపుదున్ ”” వధూటికి .. ఉపమేయము. 'దేవరకుం 

బలెన్ - ఉపమానము, రెండును షష్ట్యంతములు. ఈవిధముగా నుపమేయమును 
బటియే విభకులుండును, 
( నో 
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తెనుగున లుకృమాసము అలుక్సవాసముమా తము గాక’? లుగలుకృ్యమా 

సములని యింకెక తెగ సమౌాసములున్నట్లు ఈ వ్యాకర్త తలంచి త మాం 

విపాతమ.లగునవి లుగలుకృమాసములని సూచించియున్నాండు. గ కాన్నియెడల 

విభ కిపత్యయము లోపించుట యు. గొన్నియెడల లోపమురాకుండుట యు6 

గల సమాసములగుటచే వీని నీతండిటు వ్యవహరించెను 

పరికీలింపగా నీ యివార్షకములతో6గూడిన పదములను సమొసములని 

తలంన సకల లెదు. భిన్న పదములనియే తలంపవచ్చును. [పథబదూ ద్వితీయాది 

విభక్తులస్నేయును లోపింపక నిరిచియేయున్నని. షష్టీఇభ కి అనగా మొక్క 

అనునదిమా [తము లోపించుచున్నది. ఇది వాళ్ళోముననెవను లోపించును. 

(చూ. కార. ౧౬ సూ సంస్కృ ుతనునందువలె నిందు స్వం *దిఖీద [ప్రయోజ 

నమునులేదు. అనంతర సూ తోదాహరణములందు “ణండికాడునుబో త” 

మున్నగు వానిని బట్టియు నివి సమాసములు కావఐని తెలియబడుచున్నది. సమా 

సమే యయినచో తిండికాండును బోలె అని [దుతమునకు స్వత్వ మెట్టు 

వచ్చును? (చూ. బాల. సం. ౨౬ సూ.) సమాసమే యన్నచో ని “ను” 

శబ్లమునకు సమాసమున స్టితియెట్లు కుదురును ? విధానమయినం జేయ లేదు 

గడా! కావున నియ్యవి సమాసములు కావనియు భిన్నపదము భేయనియు( 

దలంపవలయును. అనంతరసూ[తముచేతనే సమాసమధ్యము సను శబ్దమును 

విధించెనని భావింపవలయును. కాని నిరర్ణకముగా వీనిని సమాసములనుట 

యుచితముగాదు. కావున వీనిని సమాసములని భావింపక విభ క్తి ప్రత్యయ 
విధానమున-కె యీ సూత్రమును గారక (పకరణమున జేర్చుట యుచితము. 
అట్లయిన నూతనపద్దతి నవలంబి.చి లుగలుక్సమాసములనుటయు నక్కుణి లేధు. 

సూ. (పథమాంకములమీ(ది పోలె బలె పోని శబ్బ్దంబులు (ద్రుత 

పూర్వకంబులు విభాష నగు. ణా 

& సమిద్ధ హాన్నవహుడుం బోలెన్. వారి. ఉ.౧౦. ఆ. తిండీ 

'కాండున్తుస్తోలె. భార. శ్రీం ఆ౧౯. నిధిగన్న పేదయుంబోలె, 

భార. ఆది.ర అ.౧౬౭. అగ్నియుంబోలె, భార, ఆది.౨ ఆ ౬౦. తగ 

రునుబోలె. నిర్వ.ళ ఆ.౫౫, బూడీదపండునుబోలె. పాండు.౫ ఆ.౧౪. 
అమృతధారాఫాతంబునుబోభె భార, అర ౨ అ.౫ి,. జే, అనిన విని 
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యేమిచెప్పంగ నచటనున్నవారలెల్లం జ్నిత్తరువున | వాసినట్టి |వతిమ 

లునుబోలె నతినిశృలత నొకింత తడవు గనుపట్టి రత్యద్భుతంబునొంది. 

కళాయి ఆ.౫. పవడంపుం జుట్టలుగు జందమునుంబలె. య.౫ ఆ.5౦. 

ఉ మత్తత వి పయోగి జనమర్షనుండై న (వసూనధన్వికిం గ త్తు 

లొసంగినట్టి జనఘాతుక ! మాధవ నామభేయ మత్యు త్తమ మేగతిం 

గలిగెనోకద సీకు సుధాఖ్యగారకున్ వా త్రీనలీల రక్కసులకంచిత పుణ్య 

జనాఖ్య యుం బలెన్. శశాం.ర ఆ.౯౧. భూవణవిశేవ ములుం బలె. 

కళా.3 ఆ.౮. ఇత్యాదు "లఅెటుంగునది. 

సాదృశ్యారకములయిన పోఠె, బలె, శబ్దములును పోలిన అను నర్ధమును 
(సదృశార్లమును ఇచ్చు పోని అను విశేషణశబ్దమును పథమాంతములకు 

పరముగానున్నచో వికల్పముగా (దుతము పూర్వభాగమున6 గలవి యగు 

చుండును. అనగా నీ శబ్దములు పరముగానున్నపుడు [పథమాంతములగు పూర్వ 

పదముల యంతమున (దుతము చేరునని భావము. 

“సమిద్ద se బో అన్” ఇట పోలెన్ అనుడానికి( బూర్వమున [దుతము 

ఇచేరుటచే పకారము సరళముగా మా జను. ద్రుతము బిందురూపమును బొంచెను. 

(చూ. బాల. సంధి ౧౭ సూ 

“తిండికాడునుబో ల” ఇట |దుతము స్వత్వరూపమున నున్నది. “నిధి 
గన్న*** ==. బోలె” పేద అను |పథమాంతముపె నుండుటచే “పోలి” [దుత 

పూర్వకమయ్యను. ఇళ్లు మిగిలినవియు( జాచుకొనునది. 

“కనదరస బలె” ఇటంబ లె అనునది [దుతపూర్వకమయ్యెను. ఇకే 

వుణ్యజనాఖ్యయుం బ తెన్, భూషణవిశేషములుం బలెన్ అనునవియు. 

పోని అనుదాని కుదాహరణములం జూపలేదు. ౪౩ సూ తోదాహరణ 

ములం జూచునది, 

ఈ సూతమున “*దుతపూర్వకము' లనక ను శబ్లపూర్వక ములనుట 

యుచితము. ఇచట నుశ బ్బమని వ్యవహారించనంచున కళలగుననుదంత శబ్దముల 

మింద నీ (దుతము యువర్ణపూర్వకమగుట కవకాశములేదు. కాని యిట 
నుబాహరణములందు (దుతములు యువర్డ పూర్వక ము:లె కానవచ్చుచున్నవి 

చ్ యువర్గ మెట్లు వచ్చునని వ్యాక ర్ర భావించెనో ఢెలియధథు ఈ (దుతము 
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సమాసమున స్వత్వమునెట్లు ఉజందెనో విచార్యము. సమాసములందు [దుళము 

నకు స్వత్వము రాదుగదా | స్వత్వమును విధించుటయు తేరు కావున దుత 

పూర్వకములనుటకుబదులు ' నుశ బ్పపూర్వకం బులు” అని సూ తించి యుండ 

వలసినది 

ఇవి సమాసములని తలంచుట-ంజేని నుశబము సహౌోనమధ్యమున నుందు 

టకు వీలుకాక దుతపూకత్వమను కదిలాను. తారు (దుతము తన శ 

నను యుపగ్గ పూర్వక త్వము మ్య! శబ భగ్భు మే యిటు కలుగునున్నది 
అ 

ఇవి సపహాసఘులవ యా వ్యాక ర్ర భావి నఫిచో+ో నీ సూ మే లే 

వశ్యకము. శబ, ౧౧౬ ను*॥ దెతనే యిట నున బ ఘం వమన వను, ౪ గ్ర" 

సమాసములని తలంచి సమాన పమభ్యభాగమున ౬ ౩వ మగు ను యమునా పదల నం 

వలనుపడనందున నీ [దుతవిధానము చేయపలనివ ౫ను, 

ఈ కా” కములం కో దిగశములగు చంటి తి en సము 

లగునపుడును వచ్చున3 ౩”,సక"వవల యును 

Co అస గార్ సూ. కొన్నియెంల గుషమాసంబులు పరల లగుచి నివి రదదాని 
నను... 

కొక్కుటిగ చూపళకొడి. ళం 
ia శ్ర 

ఉ॥ ఎ.గీ. కవులపషుండంబు నాగలోకంబు దలిగుం శాన్క్సు 

కల్పాంతమున జమువానసంబు నింటిలోవలఫ్థోల, నిగ్ట.ర ఆ౬౧, 

“విం డును వాం|డును tb) ప్రభా ౧ ఆ౭. ము॥ 

"అనేకోపచానము లున్న పుడు అన్ని యుపమానములకును అంతమున 

ఈ యుపమావాచకశబ్దములు (ప్రత్యేకముగా నొకొక్కటి యుండక చివటి 
యుపమానమునకు మా(త'మే చేరునని యర్జను. 

“కమలషండంబు......భోపలవోలె'”' ఇందు కవమలమండము, సాగ 
లోకము, తలిరుంబాన్ను, జము బొనసంబునిల్తు అను సాల్లును నుపమానములు. 

వీనిలో చివజి యుపమానమగు భానసంబు నింటిలోపల అనుగరానికి మాత మే 
“ఫో చేరను, 

““వీండును వాం[డ్రును బతె'' ఇట బఆ అనునది వా..[డు అను చివ 

యుపమానమునకే చేరెను. వాం్యడ్రును అనుడానిపై చేర లేదు. 

ఇదియును సమాసఘటితముకాక వేటుగానున్న పదమేయనుకొనినచో 

సముచ్చయ బలముచేత నన్ని పదములకును నన్యయించును. వాం(డును 
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వీం|డును వచ్చిరి. అనుచోటి |కియాపద ముభయశ బ్రములతోడ నన్వయించు 

చున్నదిగదా ! సమాసమని యభూత నిరర్ణక కల్పనము చేయుటచే నిట్టి విధాన 

మావశ్యక మయ్యెను. 

సూ. పోలె ప్రభృతులు తజచుగ6 (బథమాది విభ_క్షకంత నామం 

బులకంకును, తాదర్జ్యార్థక (కియలకం టను పరంబులయి 

యుత్పేంకొవ్యోతకంబులగు బం 

ఉ.ఎ.గీ, గచ్చుచమరిన డారుచ కంపుబిళ్ళవోలె. స్వా-౫ఆ. ఈం. 

((పకారాంతరము బిళ్ళయోయన. ఇట్లంతట నెజుంగునది.) వ. శోక 
త_ప్తంబయిన తనవాదయంబు తడుపుచున్న దియుంబోలె. భార. అర. 

౨ఆ. ౨౦౮. ధవుం గూర్నిం గొసరుచున్నదివోలె. స్వా.౫. ఆ.రం.ప, 

దినదినమునకుం గృశించెను గనుకనియును దపయు నిరవకాశతం 

బోలెన్, కళా.౭ ఆ.౧౫౮. నీ. తనురౌావాసి శశి దవ్వుచనిన నెవ్వగం 

బోలె దొలిదిక్కు.- జవరాలు వెలుకంచాతె. స్వా ౫ ఆ.ళం పు గార 

యిచ్చుటకును బోలె. స్వా.౬ ఆ.౧౦౭. తే. కలయ జగమునంగలయిట్టి 

నలుపు లెల్ల 6 'జెలుపులుగంజేసి నీడలు తెలుపుసేయంగా వశముగామిం 

బాడము దుఃఖమునయబోలె సాందచం౦[దిక తుహిన చబాప్పృములుగురిసె. 

స్వా. ౭ ఆ.౨౭. పయటకొంగది మాన్ప్చంగంబోఅెం గాళ్ళవైం (బబ్బి 

కొనన్. కళా.౮ ఆ. ౧౪౦. సాహసపుటగ్ట్గలికంబలె. చంద. ఇట్లిత 

రంబు లెజుంగునది. 

ఆాదర్ద్యార్థక [క్రియలు = తదర్థకము అనగా దానికొణకు అనునర్ధము 

నిచ్చు |క్రియాపడములు. మాన్పంగన్ (మౌాన్నుటకుు)ు అనుదానివంటి నుజీ 

(ప్రత్యంనూంత కియలు. 

పోలెన్ మున్నగు శబ్దములు సాదృశ్యార్హకములని యీూీవజకు6 జెప్పు. 

బడెను. అంతియకాక కొన్ని స్థలములం దయ్యవి య్యుత్పేత్షార్ణమును గలిగించు 

నని చెప్పుచున్నాడు. 

పాల మున్నగుశబ్దములు [వథమౌదివిభక్తు లంతమునగల నామము 

లకున్లు అనగా సుఖంళములకును నుజి (పత్యయాంత (క్రియలకును పరముగా 
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నున్నయవుడు ఉ(త్చేకాదోో్యతకములగుచుండును. అనగా నివి సాదృశ్యము'నే 

కాక సంభావనను (ఊహను గూడ బోధించునని భావము. సంస్క్భృతమునను 

ఇవాదు లీ రెండువిధముల యర్షమును బోధించును. 

“దారుచ[కంవు బిళ్ళవోలె” ఇది దారుచకవు బిళ్ళయీ యని యూపాం 
పందగియున్నది అని యక్షము. ఇట. [(బధమౌొంతమగు బిళ్ళ అను పదము_పై 

“పోలె'” అనునదిచేరి య్యుత్పేక్షూర్ణమును సూచించుచున్నది. ఇక్షు తనువు 
చున్నది, కొసరుచున్నవి, అనునవియు6 (బధబూంతములు. నిరవకాశ తన్, 

నెవ్వగన్, అనునవి (తృతీ నూస్తానమున వద్చిన్ఫ డ్వితీయాంతములు. (చూ. 

బాల. కార. ౨౨ సూ) ఇచ్చుటకును, ఇది చతుగ దగ్యక న సష్థ్యంతము. దుఃఖము 

నన్ _ ఇది తృతీయా స్థానిక స పమ్యంతము. వొస్సగన్ -- ఇది నుజి |పత్య 

యాంతమగు అగు థాతురూపము ఇది మవొన్చన్ అను వేట్ొక నువి పత్య 

యాంతముతోం గూడియున్నది. మౌన్పగన్ అనగా మాన్సుటకేిబకని యర్థము, 

ఇదితాదర్ద్యార్గక (క్రియ. అగ్రలికన్ -- ఇది తృతీ మూస్తా నిక ద్వితీయాం తము, 

వీనిపె బలెన్ అనునదిచేరి యు_త్పేత్తూద్యోతక మగుదున్నది. 

సూ. మణియవి కొన్నియెడల నామంబుల ప్రథమాది ఏభ రులు 

కొన్నింటికి. బరంబులై తథార్గంబులయ్యెడి. ౪౨ 

ఉ. ఇపుడువోలె. కళా. ౭ ఆ౨౧. మున్నువోలె. కళా. ౨ 
ఆ. ఎప్పుడు బలె. కళొ.డ ఆఅ,౨౦౫. ఆ. మథనసముయ ఘుూర్గ మానా 

బ్దిబోలెం 'బేనోళ్తతలడర, కళా౨ అఆ.రలి. వ. ళరథి తరగలమోా:ంద 

నుంబోలె. స్వా.3 ఆ.౨౮, ఇత్యాదు లూవ్యాంబులు, 

అవి = పోలే (పభృతులు. తథార్థక నులు =౫ తథా అను నవ్యయము 

నర్షగబుగలవి, పో తై మున్నగుశబ్లములు ఇవార్దమును ఉ_త్పత్రొగ్గమును కలిగి 

యున్న్నావని వెనుక చెప్పంబడను. అంతియకాక వము కలిగి 

యున్నవని చెప్పుచున్నాడు. అపోల (పభృతిశబములు నామవాచకములకు, 

గొన్నివిభక్తులు చేరియున్నవుడు పరముగానున్న వె “తథా” ఇను సంస్కృత 

శబ్ద ఘు నర్గమునిచ్చును, 

ఇపుడువో లె == == ఇప్పటియట్లు. ఇప్పటితీరున ననీయర్థము, ఇళ్లు మున్ను 
వోశె = మునుపటియట్లు, ఎప్పటిబ లె జు ఎప్పటియట్లు మున్నగుతీరున నూపొం 
చుస ఏ 
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ల అట్ట సోది బోటి వంటి శబ్దంబులు వదర్గ్శకంబులు. బోటి 

తనంత (బత్యయార౦బునగు. అట్ల (పభ్బతులు పరంబు 
లో 0౪ 

లగుచో నట్లు పభృతివరకనామాడులకుంబలె( ణూరషపదంబు 

లకు విభ కులు (తిఫిధంబులంబర(గు. అందు వోటివంటులు 

నమానుబులు. ఆవి సరంబులగుచో నాత్మార్హమునకు నామ 

లాప్ ఇ తొచ్చబ్దము లకందొలెం గార్యంబు. మోవి పరంబగుచ డువర్హ 

కంబుమీ(ద (దుకంటు నత్యంబు, 
ఉ, రామునియలి, వానియటి, నాయటి, నీయకి, వనయటి, 

లు లు లు లు లు 
పుణ్యాత్మకుల్ గలం TN MONE పూ ౧౭3౬, 

౦డవన మన్నధుండునుం బోసనివాసి. భార. ఆర. ౨ ఆ, 959, 

సీయట్టి 

వ, రె 

సురకన్యవోని, సుగకన్య యుంబోని, అనని నాధుడు గనియెను సురకన 

వోని కన్నియ భార. ఆది ర ఆ.౧౬౯. బేవివోని, చేవియుంయబోని, 

ఎ. గీ. వరుణేందుజేవియుం బోనిదాని చేవయానిం గనియె. భార, 

ఆది ౩ ఆ.౧రం. నికుంజంబుంబోని, నికుంజంబునుబోని కనకశే ల 

నికుంజంబును బోని. భార. ఆది ఇ ఆ.౩౦౦. విడుగులువోని. పిడుగు 

లుంబోని. ఘోరపుం బిడుగులు వోని తూపులు. కళా.౮ అనా, 

నన్నుబోని, నిన్నుటబోని, తమ్నుంయబోని, మొ, రామునిబోంటే, వాని 

బోటి, తనబోంటి, నాబోటి, నన్నుబోంటి, సీబోంటి, నిన్ను బోంటి 

ము. క. పఏంజెల్లబాంట బాలుండు,గాండు. హారి. పూ. ఆ.౧౪గ౫ా. 

ఇట్టి నాబోంటి భీతుని నీకు. దోడనం బోలునే! రామా. అర.౨ ఆ,౮. 

నినుబోంట్లను నమ్మక యేనును [బతి కెద. భార. శాంతి.9 ఆ.౨రో౧, 

ఇట్లు మాబోంట్లు, వముముబోంట్లు, మోబోంట్లు, మిముబోంట్లు, ము. 

4, బోటుదనాలు చన్నె విముబోంట్లకుం దక్కినవారికిం బలెన్. కళా. 2 

౨.౨౧  రామునివంటి, వానివంటి, తనవంటి, నావంటి, ననువంటి, 

సివంటి, నినువంటి, ము. చేవా! “దేవరవంటి సీదు కరుణాదృష్టిన్ . 

ప్, పు అ,౩౮౨. కార్చిచ్చువంటి శాపంబు, భార,అది.౨ ఆ, ౧౮౧, 



సమాసపరిచ్చెదము 289 

చనునిట తాటివంటి గుదియ. జై.౨ ఆ.ర౧ పివంటి ఫఘనుండు. 

మస. ఆ.౩౦౫. నినువంటి నీతిపరులున్. శశా.5 ఆ,ఇ౬౯ నిన్ను 

నంటి పుణ్యనిరతుండు. వి. పుర. ఆ.33౭. ఇట్లు మూ వంటి, 

మమువంటి, మూ నంటి, మిమువంటి. యిత్యాదులు (గావ్యాంబులు, 

క, నావుడు ముని యిట్లును వత్సా! విను నూ వంటి తై ర్థికావలి కెల్లన్ , 

మో వంటి గృహస్తుల సుఖజీననమునంగా దె తీర్థ సేవయు దలపన్. 
థి 

స్వా.౧ ఆ ౬౫ ఎ, గీ. నాకు మిమునంటి లోకో_త్తరుల కియ్యంగలి” 

నింతకంశు ఘనతగలటబె! విమ్షు. సృ.౭ ఆ.౩౬౮. ఇతరంబులు పయో 

గంబుల నెటుంగునది. 

వదర్హకములు = సంస్కృతమున వత్ అను రూపముననుండెడి ప్రత్య 

యము నర్భముగలవి. (5*మవత్ == రామునివంటి ) 

అట్టి, పోని, బోటి, వంటి, అనుశ బ్ఞములు వతి పత్యయము నర్ధముగల వి. 

ఇయ్యవి విశేష్యములతోడ నే యన్వయించును గావున [కియాజన్య విశేషణ 

ములవలెనే (వచ్చిన, వచ్చు, మున్నగునవి స్వయముగా విభ క్తి పత్యయము 

లతో. గూడియుండవు. కాని వీనిలో బోటి అనునది మాత్రము స్వయముగ'ే 
విభ క్రి పత్యయములను బొందును, 

ఈల ట్టి” మున్నగు వడర్థకం బులు పరంబులగునపుడు అట్లు మున్నగునవి 

పరములగునవుడు వచ్చునక్షు పూర్వపదములకు విభక్తులు మూండువిధములుగా 

నుండును. అనగా (1) అట్లు పరమగునపుడు వచ్చెడి షష్టియు (2) ప్పాశి్రై 

బతెలు పరంబులగునపుడు వచ్చెడి [ప్రథమా ద్వితీయలును (8) వలె పరంబగు 

నపుడు ఎచ్చెడి షక్టీ ద్వితీయలును అను మువ్విధములగు విథక్తులుణు వచ్చునని 

భావము, 

ఈ నాల్లింటిలో బోటి వంటి అను రెండు శబ్లములకుసు కార్యములు 

సమానముగానుండును. “అట్లు? మున్నగు నాల్లింటిలో వశత ౧ అనునవి 

సమానకార్యముల బొందును. ఇట నక్లే బోటి వంటులు సమా కములు అని 

భావము. 

ఈ బోటి వంటులు సరంభబులగునపుడు అత్మార్గమునకు (ణా) నాము 

ఛచ్చబ్దంబులకు వచ్చునట్లు విభక్తులు వచ్చునని భావము, ఆతార్గక శబ్దము 

37 
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నకు అటు (పభృతులు పరంబులగునపుడు అస్టద్యుషు చృబ్రములవంటి విభక్తులు 

వచ్చుచున్నవి. బోటి వంటులు పరంబులగునపుడు మాత్రము అట్లుకాక సామ 

తచ్చబ్దం బులకు వచ్చునట్లు విభక్తులు వచ్చును పోని పరంబగునపుడు పూర్వ 

పదము డువర్ల కాంతమయినచో దానిమా6ద (ద్రుతము నిత్యముగా వచ్చును. 

2౯, సూూతము వికల్పమనుచుండగా నిత్యముగా వచ్చుట కిటుచెస్పెను., 

కొన్ని యివార్గక ములు పరములగునపుడు (దుతమును 3౯. సూత్ర 

ముచే విధించెను. అక్ష వదర్థకములకును [దుతపూర్వకత్వము వచ్చును పోని 
ఆ అ శ వ్ ఇ డా పరమగునపుడు మాతము పూర్వముననున్న డువర్లకమునకు దుతము నిత్య 

ముగా చేరును. 

“అట్టి” కి ఉదాహరణములు ఇట షష్టివచ్చును (అట్టు పరమగు 

నప్పుడువో లెరామునియిై క్ష - అట్టి = రామునియట్లి మున్నగునవి. (క్రమముగా 
అ ఆం 2) 

ఆ, నా, నీ, తా, శబ్దములకు నుదాహరణములు చూప6౫డెను. 

“రెండవ మన్యధుండునుం బోనివానిి” ఇది పోని కుదాహరణము. ఇట( 

(బ్రథమగాని ద్వితీయగాని వచ్చును. 

“మన్మధుండునుం బోని” ఇట [పథమ దుతముకూడ చేను. 

సురకన్యవోని, సురకన్యయుంబోని, ఇట దుతపూర్వకత్వము వికల్ప 
ముగా నయ్యను, (పూర్వపదము డుమంతము కశాకపోవుటం జేసి [దుతము 

వె కల్పికము.) ఇకే దేవివోని, దేవియువోని, నికుంజంబుబోని, నికుంజంబును 

బోని, పిడుగులువోని, పిడుగులుంబోని, అనునవియు నూవ్యాంబులు, 

నన్ను6బోని, నిన్నుంబోని, తన్ను(బోని, నీ, నా, తా, శబములకు 
(లు 

పోని పరంబగునపుడు ద్వితీయవచ్చెను (నన్నుబోలె అనురీతిని) 

రామునిబో టి, వానిబో:టి, తనవో,టి. ఈ మూండుసలములందును 
ళ్ 

బోటి పరంబగుటచే ప ష్టైవచ్చెను. (ఆత్యార్జమునకు నామతచ్భబ్రములకుం 

బోలె కార్యమువచ్చెను 

నాబోటి, నన్నుబోంటి, నీబోంటి, నిన్ను బోటి, ఇట షష్టీ ద్వితీయ 

లలో నౌక్కటివచ్చెను. (నావలె, నన్నునలె అనురీతిని 

“వీ ౮డెల్ల బోంటిబాలుండు గాడు” “ఇట్టి నాజో (టి భీతుని... ఇవి 

“రండును బో (టికి 'కవిపయో గములు, 
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“నినుబోంట్లను ... ... |బితికెది ఇందు బోంటికి విభ క్షిపత్యయము 

చేరుటయు6 గలడనుట కియ్యది యుదాహరణము. (ఇట “బో టి”కి ద్వితీయా 

బహువచన[పత్యయము చేరెను 
మాబోంట్లు స్తు మముబోంట్లు మోబోంట్లు అ మిముబోంట్లు. ఇవి షష్టీ 

ద్వితీయలు వచ్చుట కుణాహరణములు, (నావలె, నన్నువలె అనురితిన్సి “బోటు 

దనాలు చన్నె మిముబోంట్లుకు దక్కినవారికిన్ బలెన్* ఇ దుకు ప్రయోగము. 

రామునివ:ంటి, వానివంటి, తనవంటి, ఇయ్యవి షష్టికి ఉదాహారణములు.* 

నావంటి, ననువంటి, నీవంటి, నినువంటి, ఇట షషీ ద్వితీయలు వచ్చెను. దేవా! 

దేవరవంటి ...”” ఇట “వంటి"'కి పయోగమును జూ'పెను. ఇకు కార్చిచ్చు 

వంటి, ణాటివంటి, నీవంటి, నినువంటి, నిన్ను వటి, అనునవియు (గాహ్యాములు- 

వంటి పరమగునపుడు బహువచనాంతములగుట కుదాహరణములు “మావంటి” 

మున్నగునవి. 

“నావుడు...మావంటి... మోవంటి... దలపన్ ఇది మూవంటి, మోవంటి, 

అనువానికి కవిపయోగము. “నాకు మిమ్చువంటి లోకో త్తరుల es గలది 

ఇది మిమ్మువంటి అను దానికి. గవి|పయోగము. 

సూతమున “నాత్మార్భమునకు నామతచ్చబ్ల బులకుంబోలె” అనుచోట 

నామతచ్చుబములలో నొక్క టి యుపమానముగ6 జెప్పినంజూలును. రెండవది 

వ్యర్ణము. 

ఇవి సమాసములు కావనియనుటయె యుచితవుని యీూవజకు6 జెప్పు 

బడెను. అప్పు డీ సూ తమును గారక[పకరణమున జేర్పవలయును. వీనిలో, 

(బథమౌా ద్వితీ యా విభక్తులు లోపముంజెందవు. యొక్కకు లోపంబు బహుళం 

బనుటచే నసమాసముననైనను యొక్క పష్టికి లోపమువచ్చును. కావున వీనిని 

సమాసములని తలంపనక్కజ లెదని వెనుక చెప్పబడెను. 

ఇది సమాస పరిచ్చదము, 
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సంస్కృతమున (పాణి నీయమున్ఫ సుబంతముల పె. జేరెడి కొన్ని 

భావార్గకాది పత్యయములకు తద్దితములని సంజ్ఞ చేయం౭ంబడను. వాని సాద్య 

శ్యమున నిందును సుబంతములపెని జేజెడి “తని” మున్నగు [పత్యయములను 

తేద్దితముల ని వ్యవహారించును నట్టి పత్యయములను జెప్పెడి యీ (పకరణము 

నకు “తద్దిత పరిచ్చేదము” అని 'సంజ్ఞచే* మెను. 

వివ తద్దితములనగా విశేమ్య విశేషణములగు శబ్దములమోద భావా 
ద్యర్థములయందు రాందగిన (ప్రత్యయ విశేషములని యర్లము. 

రామునియొక్క మున్నగు విశేవ్యములమోదను ఆకొన్నవానియొక్క 

మున్నగు విశేషణములమోదను భావాద్యర్దమున “దని” మున్నగు |[పత్యయ 

ములు వచ్చుననియు చవానీని తద్దితములని వ్యవహరింతురనియు భావము. 

సూ. తద్ధిత్యపత్యయములు పరంబులగునపుడు పదంబుల డువర్ష్య 

కాదులకు లతోవంబగు. ౧ 

బాలవ్యాకరణమున( దద్దిత పత్యయ ములు పరముగానున్న పుడు సుప్ప్రం 

త్యయములకు లోపము విధింపరతేదు. ““నమాన విభక్తి కికి లోపంబగు నను 

సూతమునందలి సమాసపదము పే త్తిసామాన్యమునకు ఉపలక్షకమని భావించి 
తద్దిళ[ ప త్యయము పరమగునపుడును విభ క్షిపత్యయలోపము చేయవలసి వచ్చు 

చున్నది. అట్టి 'క్లేశమును బోగాట్టుటకె యీ సూతముచే విభక్తిలోపమును 
(పౌఢవ్యాక్షర్త విధించెను. 

తనవర్ష్యృకంబు పరంబగునపుడు తచ్చ్భబ్దార్హమునకు తోపంబు 

విభాషనగు, _౨ 

ఉ॥ ఆంకొన్నతనము. ఓర్వలేనితనము. మొ॥ పతమున ఆంకొన్న 

వాని తనము. ఆంకొన్నడాని తనము. ఓర్వలేనినాని తనము. ఓర్వలేని 

దాని తనము. వెల్లాం కొన్నతనాన. భీమ.౨ ఆ. 

““తనవర్డ కంబు త్వార్షంబునందగు"' (బాల. తద్ది ౧ సూ) నను సూ[త 

ముచే భాభారమునం దనవర కము వచ్చును. అటి తనవగ్గకము పరమగునపుండు 
థి ర ర్స భా 
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అను[పయు క్రమగు తచ్చ బ్రార్థమునకు అనగా “ఆ” శబ్దమునకు లోపమువచ్చు 

నని భావము, 

అకొన్నవానియొక్క - తన (ము. ఇట ఆ(కొన్న అను ధాతుజ విశేష 

ణమునకు. బాల. సమా. ౯ సూ తముచె తచ్చబ్లార్హ మనుపయు క్రమయ్యెను. 

అట్టి శబ్బమున కీ నూతముచే లోవమురాంగా “అశొన్నతనము'' అయ్యెను, 

లోపము 'వెకల్ఫికము కావున నయ్యది రానిపక్షమున “ఆ(కొన్న వానితనము' 

అని యగును, ఇకే మిగిలినవి ము నూహ్యములు. “పెల్లా6 కొ న్నతనాన''అను 

నది [ప్రయోగ (దర్శనము. 

భాతుజ విశేషణములకే కాక యితరవిశేస.ణ “ బములకును “దెనులసన 

విభక్తి వివక్షించునవు;డు తనృబమను. పము క్షమ%, ముండును ఉం గొన్చ 

హక, గ ఫది, ఇట్లిచోకి ను అసు గో సు క్ర ( తవృుబపఎనకు ళా సభ. 1, సరపును, 

గొపష్పవానియొక్క్మ ఖ్ తసము జా గానుగ జు 

ఈ సూూతమున; దనపర్డ కము పకషుగునప లము మాత ము సయ స 

మును విధించినను తాకు కొని యితర తద్దితములు పరమగుశస్తడును 

నీలోపము వచ్చుచున్నది. అందుచే నిచ్చటి తనవర్గ కము టీకాదులకరును ఉప 

లక్షకమని భావింపవలయును. దిన్న ద్రానియిక్ళ 4 టికము == చిన్న శిక్లము. 
ఇట్టి చోట చిన్న, గొప్ప మున్నగువానికి "త 'ఎృబమనుప “ము క్రముకాక్ష ౧ యు విభ క్రీ 

వచ్చునని భావింపరాదు. చిన్నయొక్క, గొప్పయొక్క మున్నగు విధ క్ల్యః తము 
ల్మపసిద్ధములు, ఇట్టి శబ్ద ములు ధగ్యువాచకము లగునవుడు ఒకర యెడ శచ్చ 

బ్రాన్ముపయోగము లేకు డినను ధర్మి ఎ? చరములుగా నున్నపుడునూ తము 

సాధారణముగా తచ్చబ మనుపయు క్తమగుదు నే యు-డును. 

సూ, మతుబర్హంబునం గరివర్డ కము పరంబగునపుడు bh సొన్న 

ముల కడయిచ్చునకు వై వె క ల్పిరముగాను నత్త bo ను దీర అ 

బగు. 3 

ఉ॥ పూజారి, పూజరి, సొన్నారి. 

బాల. తద్ది 17 సూ, మతుబర్గంబునం దరివర్థ కమును విధించెను, ఆయరి 
వర్ణకము పరమగునపుడు పూజయను కబ్బమునందలి కఠడయచ్చున కనగా అకా 
రముశకు వికల్పముగను ““సౌన్న"” అను శబ్బమునండలి కడయచ్చునకు నిత్యము 
గను దీర రృమువచ్భును. 
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పూజ + అరి. ఇట దీర్భము 'వెకల్చికము కావున పూజాది, పూజరి. అగి 

యగును, ఇళ సొన్నము_ అరి. పూర్వనూతముచే మువర్ణ్శకలోపము. ఈ 
సూతముచే నిత్యదీర్హము. పొన్నారి. సువర్ల ముగలవా6డని యర్థము. 

ఇట దీర్ణమురాగా పూజా 1 అరి అని యున్నవుడు సంధి రావలసి 

యున్నది. సంధి యనంగా పరగూపము కావున మజల పూజరి అనియె కావలసి 

యున్నది. సంధి రాదన్నచో యణాగమము వచ్చి “పూజయరి'' అను ననిష్ట్ర 

రూపము కావలసివచ్చును. కావున నిట పూర్వపదమునకు దీర్భము వచ్చు 

నవుడు అరివర్గ కములోని అకారమునకు లోపముగూడ వచ్చుకు వ్యాక ర్రకు 

అభీష్టమని తలంపవలయును. లేదా “కడయచ్చునకు” అనంగా సంధిలో ఏకా 
"దేశముగా వచ్చిన అకారనునకు దీర్హమువచ్చుననియైనను దలంపవలయును, 

ఈ అరివర్శ కము ఆచ్భికశ బ్రముల కే వచ్చును. బాలవ్యాకర్ర అచ్చికము 

లనే యుదాహరించెను. అందుచే తత్సమ “పూజ శబమునకు అరివర్గ కము 

వచ్చుట యుచితముగాదు ఇట “పూజ” అనునది తద్భవమని తెలిసికొన 

వలయును. కనుకనే పూజారి శబ్దములోని జకారము దంత్యముగనే వినవచ్చు 

చున్నది, 

సూ. మతుబర్గంబునం జెంచునకు( దవర్ష కంబు పరంబగుచో నిత్వం 
బగు కా 

ఉ| చెంచిత. క॥ చెంచితలం చింఛప త చేలాంచితలన్. భాగ. ౧౦ 

స్కాం. పూ. (గాదా కనుల పాటలయందును జెంచీకయ్రని యికార 

దీర్హ్యంబ వినంబడియెొడి.) 

మతుబర్థమున వచ్చెడి తవర్గ కము. పరమగునపుడు ఒకానొకచో ఎత్వము 

వచ్చునని చెప్పి “*చెంచెతి” అని బాలవ్యాకరణమున నుదాహరింపంబబెను. 

(చూ. బాల, తద్ది ౨౦ సూ కాని ఎకారము మా తమేకాక ఇకారముగూడ 

వచ్చునని యీ సూూతము చెప్పుచున్నది. 

ఇత్వంబును 1. అగు ఇత్వముగూడ నగునని యర్థము, అనగా ఎకార 

"మొక్కటియకాక ఇకారముగూడ వచ్చునని భావము 

ఇందుకు [పయోగము ఇచెంచితలం... ... ! అనునది. ఇట చిత అను 

వర్ణ ములంకావృ త్తి శబ్దాలంకారముకొరకు సమానస్వరముగా కవి [పయోగించె 
నని భావము. ఇందు “చి” అను వర్ణ ము (పాసస్టలమున లేకున్నను అను (పాస 
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ప్రలమగుకుచే మొర్చృరానిదని యర్లము. [గామ్యజనుల పొటలయందును దీర 

మును ఇకా'రమునకు సంబంధించినదే యగుటయు నీ విషయమును బలపజచు 

చున్న దని భావము. 

సూ, చెడుగు దుడుకు నిడుపులకు. బుం_స్హ్యంబున మతుబర్హం బకా 

రం బగు. ౫ 

ఉ|| చెడుగండు. దుదుంకంలిుు,. విణువంు. 

చెడుగు, దుడుకు, నిడుపు, అను మూతు శబ సుంఅను పురుషవాచకము 

లగునవుండు మతుప్ప్ర9త్య' మము నస్తవఎన (క పష. స అసు నర్థము ,. ఓల 

అను తద్దిత [ప్రత్యయము సన తు 

చెడుగు __ అ = చెడుగ ఇర్య్యూది పుంలింగ తల్యంబగుట చే. “బుాలింగ 

మగు మహద్వాచకమునకు స చత్సను ౨౨ నూ నను సూత్ర 

ముచే డుజ్జ్ఞు వచ్చును. చెడు" £ (దుక చిడుగొ(డు, “మహాత్తులగు మగాదు 

లకుం గయిరాదులకును దు ఏ నుళష్వంబుగాదు”' (బాల అగ్బాక, =) అను 

సూతముచే నుత్వము నిపషేధింపంబ జను, ఇే దుడుకు | అ [డు = దుడు 

కడు. నిడువు షు అ లాండు నిడుపండు. 

మతు బర్ధమనుట చే చెడుగుకలవాండు, దుడుకుకలవాండు, నిడువుకల 

వా(డు అని యర్థము వచ్చును. 
బాల వ్యాకరణమున మతు బర్హమునందు i? “ఈ ఈ! (వగలాండు. అరు 

మటీ (డు మున్నగు పత్యయములు చెప్పంబడను. “ఆఅ” అను మతుబర 

పత్యయముగూడ బాల. తద్ది, 95 సూతముచే రావచ్చును. అడప జ త 

బూల కరండ వాపా. మతు బర్జింబునం ద|పత్యయం బు, అని య చ్చు వివడింసం 

బడెను. అయినను ఆ శబ్రములు న అగుట చే తను నియ్యని యచటు 

నుదాహరింపండకుండుట చేతను స్పస్ట్ర్య్యప్రతి పతికొంం కియు విధింనంబబినని 

తెలియనగును. క 
“అచ్చికశ బ్రంబులెలబ) దబుచుగ స్రీసమంబులుం గీ బసమలబులు నయి 

యుండు” నను సూ తము?:౦దలి తజుచు శబ్దముచే6 బొప్తించెడ్ పుంలింగ 
తుల్యత్వము ఈీచెడుగి ఇలయన్నగు శబ్బములకును వచ్చును, “పుంలింగ తుఖ్యను 

కాగా బుంలింగమగు మహద్వాచకమునకు డుజ్జగు'' (బాల, తత్స. .9.3, ) నను 

నూ|తముచే డుజ్ఞు వచ్చును, వుంలింగ తుల్యత్వము భాొనిచో మహద్వాచళథ 
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మయినంతమాతమున డుజ్జు రాదు. పుంలింగ తుల్యమగుట'చే నుత్వమును 

దా ప్రించుచుండగా మగాదులలోనిదగుటచే నిషిద్దమయ్యెను. కావున నీ శబ్దము 

లను మగాదులలో. దప్పక చేర్పవలయును. చేర్చనిచో నుత్వము నిషేధింప. 

బడదు 

సూ. వేబున కడ వర్ణ కంబటు న్వార్ధం ఒంనం దగు డు 

ఉ॥ వేజడము. 

వేణు అను శబమునకు స్వార్లముననే “అడ” అను [పత్యయము 

వచ్చును నేజు _ అడ = వేజడ అమహా దడంతమగుఉచే మ-పగ్టక ముచేరి 

“వబడము” అగును. “వేణు అనగా 'నెలతయర్షమో “వేదము” అన్నను 

అంతే యర్హము. బాలవ్యాకరణమున నిట్టి ప్రత్యయను విహితముకాలేదు. 

సూ, వెల్ల కడి వర్ణకంబు న్వార్ధంబునం దగు. ౭ 

ఉ॥ వెల్లడి. 

వెల్ల అను శబ్దమునకు స్యార్ణమునందు “అడి” వర్ణకము వచ్చును. 
వెల్ల 4 అడి = వెల్లడి. నిత్యముగా సంధియయ్యను, (చూ, బాల సంధి, ౧౧ 

సూ) అజాది తద్దితపత్యయములు పరమగునప్తండీ సంధి యెల్లెడ నిత్యముగా 

నగునని [(గహింపవలయును, 

నూ. తెలివి విరివి వినికి లేమి రాప లకు స్వార్థంబునం, దిడి వర్ద 

కంబగు. pa 

ఉ॥ తెలివిడి, విరీవిడి, వినికిడి, లేమిడి, రావీడి. 

'తెలివీ, వీరివి, వినికి, లేమి, రావు, అను కేబ్బములకు స్వార్దమున నే “ఇడి” 

అను [పత్యయమువమ్బ్చను, తెలివి (-ఇడిఇ= లెలివిడి. అపదాది స్వర నిత్య 

సంధి. (చూ. బాల సంధి ౧౧ స్తూ) తెలివి అను పదమునకులగల యర్ధ్హ మే 

““ఇలివిడి* అనుడానికిని గల్లునని భావము. ఇం మిగిలినవియు. తెలివి 

మున్నగునవి కృదంతములు. వానిపె ఇడి చే థర్డ్ తాంతములయ్యొను. ఇడీ 

వర్ణకమును వేజ్ "క యర్గమున బాలవ్యాకర్త విడంచెనుగాని స్వార్థమున 

విధింప లేదు. 

సూ, ఇతవర్షకం టెఎప్పు బిగు పోరులకు స్నా! క ంబునం దగు. కా 
జ! ఇంపితము. చిగితము, పోరితము, 
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ఇంపు, బిగు, పోరు, అను శబ్ద్బములకు స్వార్ణమున “ఇతి అను వర్ణ 

కము వచ్చును షన క జుకకి. మువర్గ కమురాగా ఇంపితము. ఇక్రే 

మిగిలినవియు. ఇంవు అనునదియు ఇంపితము పాత సమానార్హకములని 

భావము. ఇక బిగు = విగితము, పోరు = పోరితము సమానార్హక ములు. 

అడ సర దం వ ద్దు ఆర్య “ది చు స న 

సూ, ఇదవర్హ కం బొప్పు తప్పు పెల్లులకు స్వార్థంబునందును కొవ్వు 

బెట్టులకు మతుబర్గంబునందును నగు, ౧౦ 

ఉ॥ ఒప్పిదము, తప్పిదము, పెల్లిదము, కొవిషదము, బజెటిదము. 
య య. రా 

నజ a) రా గాల దధ ఒరే ం 

ఒప్పు తప్పు సెల్లు అనువానికి స్వార్హంబున ఇవి" అను వర్శ కమువచ్చును, 

(కొవ్వు, బెట్టు, అనువానికి వతుబర్ధమున “ఇది” వర్ణకమువచ్చును. 

ఒప్పు = ఇద = బప్పీద. మువర్ణ కము రాయగా ఒప్పిపము. ఒప్పిదము 

అనగా జప్పుఅనియేె యర్థము. ఇ-కే తప్పిదము; “పెల్లిదము. ఈ మూడును 

న్వార్ల్గమున “ఇది” వచ్చిన సలములు. 
థి థి 

(కొవ్వు 4 ఇద = |కొవ్విద. మువర్గ కము రాంగా (కెావ్విదము. (కి "వ్వు 

గలదియని యర్హము, 'బెట్టిదము బెట్టుగలదని యర్థము, ఇవి రెండును మళు బర్థ 

6 99 ల, ఆ ఇ 
మున “ఇద (పత్యయమువచ్చిన స్థలములు. 

సూ, స్వార్ధంబునం దిరివర్థ్య కంబు వాపున కగు. ణం 

ఈా॥ వాపిరి. 

స్వార్థంబునం దు వాపు అను శబ్దమునకు ఇరివర్గ కమువచ్చి “వాపిరిి” యగును. 

సూ. కరవర్ష్యకంబు నాయ(కశబ్దంటునకు భావంబునం దగు. ౧౨ 

ఉ॥ నాయంశరము, 

నాయం౭కశ బ్రంబునకు “కర? వగ్గకంబు భావార్థ బున వచ్చును. 

సాయంక కరము జు నాయకరము. ఇట కుల కము. పరమగునపుండు 

(పకృతియందలి (కశారమునకు లోపమువచ్చెను. 

నాయక [ కర (కకారలోపము) సాయంశరము. సాయంకుని భానవ 

మనీ యర్థము, కకారలోపమును విధించు సూత్ర మెద్రియు లేకున్నను ఈ వ్యా 

కర్రకు అట్టిలోపమువచ్చుట సమ్ముత మని శబ్దర త్నాకరమును బట్టి నిశ్చయింప 

వలయును, 

ఫి 



కర్రి ప్రాఢవ్యాకరణము 

ఈ సూ తమును వ్యాఖ్యాతలు పలువిధములుగా [గహించిరి. కొందతు 

సహాయంకశ బ్దమునకు అరవర్ణ కమనియు, కొందరు నాయ (కశ బ్రమునకు రవగ్గ క 

మనియు ముటీకొందరు నాయంకశ బ్లమునకు కరవర్డ కే జక మ గహొంచిరి. 

కకారమునకు లోపముందెచ్చెడి సూత్రము లేకు? కుబచేతనే యో భిన్న మార్గము 

లను బూరవలంబింపవలసివచ్చెను. కాని శబ్రరణ్నాకరము స్పష్ట ముగా నాయక 

అమ శబ్దమునకు “కరి అను వర్ణకము విధింప(బడుచున్నట్లు సాక్షియగు 
అలు రకా అఖఖల్ల 

చుండుటచే [గంథకర్తకు సమ్మతమగు పారమునే చూపవలసివచ్చెను. 

నాయండు, నాయరాలు, మున్నగుపదములు కానవచ్చుచున్నవి. వీనిం 

బట్టి “నాయి” అనునొక [పాతిపదికము నంగీక్షరింపవల సియున్నది. ఈ శబ్దము 

లందలి (పకృతినే గ్రహించి “కంట్” వర్ణకమును విధించిన నాయంకరము, 

నాయంకరము, అనుపదములు సిద్దించును. నాయ:డుగారియొక్క భావము 

లేదా ధర్యము “నాయ(కరము” అని వాడుకలోనున్నది. నాయ:ఃకశ బ్బమునుండి 

యో శబ్దమును సాధించుటకం కు నాయశబ్దమునుండి సాధించుటయె న్యాయ్య 

ముణా..డవ్పట్టుచు న్నది. నాయకశబ్దము తత్సమము వేజొక్కటి కానవచ్చు 

చున్నను *ఎజుకునాయంకుం డొక్కరుడువచ్చి” మున్న గురీతిని పూర్ణ బిందు 

యుతరూపము [పప్రయోగములందు. జాపట్టుటచే నీతారామాచార్యులువారు 

ఆచ్చిక నాయ(కశబ్దము నొకదానిని అం గీకరింపేవలసి వచ్చెను. ఆవశ్యక మగుటచే 

నాచ్చికమగు నాయంకశబమోొ నొశ₹దొసొనంగకరందినను కరవర్ణకము నిట్టి 

శబ్దము'పె విధించి (వకృళతిగత కకారలోపమును జెప్పుటకం"కు *నాయ శబ్దము 

నుండి *నాయంకరముి అనుపదమును సాధించుట బాగు. అవుండు “కరక్ 

వర్గ్ణకంబు నాయశ బ్దంబునఃఎ భావంబునం దగు” నని సూత్రింపనగును. 

సూ కారవర్ణ కంబు 3లినయములకు భావంబునందును నుడి 

కొలతలకు స్వా ంజునందు నగు. ఈ కకారముచకు( గొన్ని 

యెశల గకారం బగు: ౧౩ 

ఈఊ॥ చెలికారము న రము. నుడికారము. కొలగారము. 

సుతు చయ అనుశజ్దములక. భావార్దమున “కారి” అను [వత్యయమగునకు. అ కే 

నుడి, కొలత అను శబ్దము క్షు స్వార్థమున నే ఈ“'కారి' [పత్యయమువచ్చును, 

ఈ కార ప్రత్యయములోని “కారము కొన్నిస్టలములందు గజారముగా నొఖును, 
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చెలి 1 కార = చెలికార. మువర్ణకమురాంగా చెలికారము. చెలియొక్క 

భావము (మ్మితత్వము) అని యర్థము. ఇక్షు నయగారము. ఇట కకారము 

గకారమయ్యెను. ఇవి రెండును భావార్థకములు. 
నుడి + కారము క నుడికారము. నుడి యనగా 'వేమియంర్థ మో నుడికార 

మన్నను అదియే అర్థము, "అందుచే దీనిని స్వార్థక మని చె “ప్పెను కొలగారము. 
ఇట కొల యను నర్జమే కొలగారము పపం ప వచ్చును. ఇచట కకారము 

గకార మయ్యెను. 

కొొలగారము అను పదమునకు కొలతకిచ్చెడు కూలి అనియే యర్థము. 
వ్యవహారమున నున్నది. శబ్బరత్నాకరమునను అక్ష్ర [వాయంబడెను, ఇట్టితరి 
యిచట స్వార్థమున( (బత్యయము వచ్చెననుట విచార్యము. 

సూ. చలికి మిరివర్ల కంబు స్వార్ధం బునం దగు. ౧% 
ఉ॥ చలిమురి, 

చలి అను శబ్దమునకు స్వార్థముననే “మరి? అను పత్యయము చేరును 

చలి. మిరి == చలిమిరి. చలిమిరి అనగా చలి అనియే యర్హము. 

సూ. టివక్టకలం “బొండు” న.త ఫవర్శంభునకు భావఎబువందగు.౧౫ 
&॥ ఒంటి. 

జండు నంత్యవర్ణంబునకు ఇ ఒండు అను పదముయొక్కు చివణి యక్షర 
మునకు. జండు అను శబ్దమునకు భావార్థమునందు “డు” అను అొక్షరధమునకు 
బదులు టి అను ఆక్ష్రరము: (ఆదేశముగా) వచ్చును. 

ఒండు. ఇట *'డు” పోయి “టి” వేరా ఒంటి అని యయ్యును. 
ఒంటరితనము అని యర్థము. ((పత్యయము ఆదేశముగా వచ్చుట నూతనము 

సూ, వరిమాణార్గంబునం _బథమైకవచనంబునంద యెడు వర్ణకం 
దిగు ౧ 
విశేష్యంబు భిన్నవచన విభ క్రికంబయ్యు HR నన 

భరివశాణారంబున( (అథ మైకవచవంఖునందే యెఢునర్ణకంబు వచ్చునని 
61 మూరెడు తోక. తూమెడు బియ్యము. వమైండు తవిదలు పునంతు 

భవిధఅకు, రెండువుట్ల గింజలు, మై, 



800 పఢన్యాకరణము 

పరిమాణ మనగా కొలత. పరిమాణార్లమును బోధించుచు ఎడు అను 

ప్రత్యయము వచ్చును. ఈ ప్రత్యయ మెల్లపుడును [పథ మైకవచనాంతమునే 
వచ్చునని యర్థము. 

మూర బ్లా ఎడు = మూరెడు. తూము 4 ఎడు = తూమెడు. 

ఈ [పత్యయము పథమెకవచనమునంచే వచ్చుననుటచే విశేష్యము 

ఏ వచనముననున్నను ఏ విభ క్రియందున్నను ఇయ్యది మాతము (పథమెకవచ 
నాంతమునకే చేరుననియు విశేష్యము ననుసరించి బహువచనాంతము లగు 

వానికి(గాని, ద్వితీయాది విభ క్యంతములగువానికి(గాని చేరదనియు! చెలియు 

చున్నది. ఈ విషయమునే *విశేష్యంబు భిన్నవచన... ...... "అని వివరించెను 

మూర, తూము, మున్నగు పదములు విశేష్యమునుబట్టి బహువచనాంత 
ములుగాగాని ద్వితీయాది విభ క్యంతములుగాగాని యుండి (వానిమోదు 

ఎడు[పత్యయమును పాందవనియు పధ'మెకవచనాంతముమోద నే రెడు 

ప్రత్యయము చేరుననియు( దాత్చర్యము 

మూరెడుతోక, తూ మెడుబియ్యము. ఇవి వఠకవచనాంత విశేష్యస్థలములు 
వుక్సైడ్లు తవిదలు. ఇట విశేష్యము బహువచగాంతముగ నున్నను పట్టి ఏకవచ 
నాంతము మాదనే యెడు చేరను. పు-క్తైడు తవిదలకు "రె. డుపుట్లగింజలు. 

ఇచట విశేష్యము (తవిదలకుు ఒహువచనాంతమును షసష్టీవిభ క్ష్యంతమును 
నయినను పుట్టి అను పథమెకవచనాంతముమోడనే ఎడు[పత్యయము చేరెను. 

మానార్థకశ బ్దము బహువచనాంతమయినచో ఎడుపత్యయము రాదనుటకు 

“రెండుపుటైగింజలు” అనునది యుడాహరణము, ఇట పుట్టిశ బ్బము బహువచ 

నాంతముగా నుండుటచే 'నెడు[పత్యయము రాలేదు. 

బాల వ్యాకరణమున నేకత్వమునం చెడువర్ల కంబు విధింపంబడెను. (చూ, 

బాల తద్ది ౨౫ సూ అనగా నేకవచసాంత? బ్దములెమోదా నెడువర్ణ కమందు 
విధీరప(బడెనని భావించి పుట్టులు 4. ఎడు = పుట్టులెడు అని కానళ్లు పుట్టికి ఇ 

ఎడు == పుట్టి కడు అనియుంగాదు కావున [పొఢవ్యాక ర్త బహువచనాంతమునకు 

రానక్లే “ద్వి తీయాదివిభ క్ష్యంతములకును ఎడుప్రత్యయము రాదని దిద్దవలసి 

యున్నట్లు భావీంచి పధమెకవచనమునంద యడువర్ణ కం బశతునని సూ[తమును 

నిక్యించియుండును. శ్రీ దూసి ర*మమూ ర్తి శాస్త్రిగారును ఇక్షు తలంచి “వరి 

మాణ మర్గముగాగల శజ్దమునకం కొ “నకవచనముమఘమాద నెడు పత్యయము 
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గలుగునని భావము అని |వానిరి. కాని బాలవ్యాకర్త ఎడు[పత్యయ మేకవచ 

నాంతమునకు పెచ్చునని భావింప లేదు. ఏకత్వమునుబోధించు శబ్దమునకు 

అనగా "నేకవచన్యపత్యయము చేరదగిన శబ్దమునకు వచ్చుననిమా[తమే భావిం 

చెను. తద్దిత పత్యయము పరమగునపుడు వృ త్రియగుటచే సమాసమునందువలె 
నేకవచన[పత్యయము లోవించుననియె యాతని యభి|పొయము. 

ఒకపుట్లికి థాన్యమునకు మున్నగుచోట ఒకపుక్లైడు ధాన్యనునకు అను 

రీతిని ప బ్ర్యూద్యంతములకును ఎడు[ ప్రత్యయము వచ్చుచుండుటచే నాతడు 

విభ క్రి పథిమయే కావలయునుని శాసీంప లేదు. 

కావున |పౌఢ వ్యాక ర్త సవగణ సరిగానున్నటు కానరాదు ణాల వ్యాక గ్ల 

సూతనిర్భాణము సరిగనే మున్న దని తలంపవచ్చును. 

లేదా (పౌాఢ వ్యాక ర్త (పగ మెకన దనాంతమున శెడునత్యయుము చేరు 

నని భావింపక ఎడు.పళ్య పాంతములు అనగా పురుడు మున్న గుపదము లు 

(ప్రథమెశకశవచనాంతముల గా ను.డునగి యగాపాయపడుచున్నాడు అనియును 

తలంచుటకు వలనుకాదు. పుకైడుఢాన్యము, పుర్టిడు తఫిదలు, పుడు తవిడ 
దలకు అనురీతిని విశేష్యము ఏవచనముననున్నను ఏవిభ క్రియందున్నను ఎడు 
(పత్యయాంతముమా తము (పథమెకవచనా: తముగనే (ముండుననుటకు వీలు 

'లేదుగణా. తవిడలకు పుళై డి! టికి మున్నగుతీరున నెడు[పత్య మూంతము పష స్టా 

ద్యంతముగను కానవచ్చుచున్నది. 
కావున బాలవ్యాగరణసూ తమను సవరింపవలసిన యావశ్యకత కాన 

రాదు. 

సూ. దఘ్నార్థంబునం దత్సమపదంబులమీదను బంటి గానంబడి 

యెడి, ౧౭ 

ఆ|| “కటిబంటి నెత్తురుకాలువల్,”’ రావమూ.౮ ఆ, 

లోతును తెలియ జే యునపుడు తత్సమపదంబులమోొద సయితము బంటి 

అను |పత్యయమువచ్చును. “కటిబంటి” కటి అను తత్సమపదమునకు “బంటి" 
చేరిషట్లు పయోగమును జూపు చున్నాడు. 

బాల వ్యాకరణమున “దఘ్నార్థమున బంటికొలదులగు"' (తద్ది. 23 నూ 

"అని బంటి[పత్యయము విధింపంబడియేను " మాశొలిపరట్ రొమ్యుబంటి అని 



802 పఢవ్యాకరణము 

కరం టికి?) వచ్చుటకు రెండు ఉదాహారణ ములను జాపినను రెండును అచ్చిక 

ములే యగుటచే. దత్సమముల కీ (పత్యయముఠాదని తోచుచున్నది. కావున 

ధత్సమములకును రావచ్చునని బోధించుట కె యీ సూ తము (వాయంబడెను 

కిస [ప్రత్యయము మా(తము తత్సమములకుంగూడ వచ్చుచున్నమ బాల 

వ్యాకరణమునందలి మిగిలిన తద్దిత పత్యయములుమాత మాచ్చికశబ్దముల"కే 
యు ధ్రైశింపం౧డుటచే “బంటి” పత్యయముగూడ నాచ్చికములకుమా(తమే 

వచ్చునని తలంతురు గదా! 

బాల వ్యాకరణమున విధింపంబడిన “బంటి”, “కొలది” అను రెండి(ట్లి 

లోపలను కొలదిమా. తము (ప త్యేకశబ్దమే యనుట యుచితము. కొలది అను 

నది స్వతం| తముగను బరిమాణార్హముననే పయోగింప(బడుచున్నది. కావున 

నయ్యది పత్యేకపదమేయని భావించి యూ వ్యాక ర దానికి తత్సమపదముల 

మోద [బయోగమును జూప తదు. బంటిమా[తము స్వతంతముగా. గాన 

రానందున (బత్యయమనియె యౌ వ్యాక ర్ర తలంచి సవరించెను, 

సూ (ప్రాచు న్యార్థంబునం దెలగుపడంబులమీడను మయ(ట్సత్య 

యము చూపక్టైడి రారా 

ఉ॥ తనమయము. “వ. విచ్చలవిడిని దనమయంబుగా గగనం 

బున నిగుడు నచ్చ కంబుం గనుంగాని” ఉ. వా. 3౩. ఆ తమ 

మయము. “*ఎ.గీ. సమదనృ త్తిం గోలిసలిపెం జకోరచయంబు చదలు 

తమమయంబుగాగి” నిర్వ. ౬ ఆ. మెదడు [పోవులమయము. HE 

(పథనభూమి మెదడు (పోవులమయమయ్య మిక్కు-టముగ. హరి, 

ఉ.౧౦ ఆ, "మొ 

(పాచుర్యార్హమునందు “తత్పంకృతవచ నే మయట్ ' అని పొణిీని సూ[తముచే 

సంస్కృతమున ““మయట్ ”' అను [పత్యయము విధింవంబ డెను. ఆ [ప్రత్యయము 

వంన్కృృళతశ బ్దముల కకాక తెనుగుశబములకును గానవచ్చుటచే నీ నూ(తము 

రచింవవలనివచ్చెను (ప్రాచుర్యమనగా వ్యాప్తి శజచు అని భావము. 
తనమయము. “తా అను తఆనుగుశ బ్దమునకు మయ అను |ఫత్య్థయము 

ఇచ్చుట వక్చాను. తనచేత చాక స్తమయినచని యర్థము. “విశ్చల విడిని... .. క 

గనుంగాసషు' ఇది ఆంధభుకూ [హయోగము, “వమదవ్భృ త్రి 6 గులాభి స... సాగి 



నచూశాన పరి చ్చే దము క్రి0కీ 

ఇది బహుత్వార్గక “తా' శబ్దముపై “మయ” వచ్చుట కుదాహరణము. తమ 
మయము. తమచేత వ్యాపింపంబడినదిసి యర్షము. పోవులమయము,. ఇది 

బహువచనాంత నామవాచకమునకు “మయి వచ్చుట కుదాహరణము. 

సంస్కృత పత్యయము తెనుగుకబముల ప్రై వచ్చుట చిత్రమే ! అయినను 

ఇందలి (పయాోాగములన్ని ము కవి త్రయమువారివే యగుటచు నత్యంత [ప్రమా 

ణములని తెలియ (దగును 

ఈ పిత్యయము సంస్కృతమున “అన్నమయముి' “ులమయము'”' 

మున్నగురితిని ప్రయోగములందుం. బ$ిసిద్ర మే 'తెనుంగుశబ్దముల కిద్చట (వె*థ 

వ్యాక్నర్త విధించుటంబట్టి “తనమయ.ము”” మున్నగునవి సిద్దించుచున్నవి. కాని 
రామునిమయము మున్నగుతీరున( దత్సనుపదముల కియ్యది వచ్యులు పయో 

గములను విచారించి నిశ్చయింపవలయును. సామాన్యముగా. దద్దితము లొద్భి 

కములకే విధింపంబడెను. తత్సమములమి తన పిత్యయముతప్ప నిం కెవ్వి 

యును రావు. కావున నీ సూత9మునండరి “తెనుగు" అనుపదమునకు “తెనుగు 

నకు వర్ణములు ముప్పదియారు” అనుచోటంబోలె నాచ్చికము అనియే అర్ధము 
గ౦హింపవల యును. తత్సమములకును నియ్యది విధింపం దలంచెనేని “అంధ్ర 

భాషకు వర్గ ంబు లేబదియైదు””* అనుచోటం బలె నాంధ9పదమునే గహించి 

యుండునని యూహీొంప(దగును, 

సూ. ఒకానొకచో మతుబర్హంబున నవర్తకంబు చూప'పైడి. ౧౯ 

ఉ॥ క. అనిలజ సీ కిట్లని పల్క-ను జనునే తలప లేడికడుపునం బులి 

పుట్టునె యిట్టి దివ్వ లేజంబున వా డధమాన్వయమునం బుట్టునె చెపు 
వూ. (దివ్య లేజంబున వాండుంజుదివ్య లేజయుగలవాండు) భార, ఆది.౬లి, 

ఇ్రతరంబులు _(పయోగ దృష్టంబులు (గాహ్యూంబులు, 

కొన్ని యెడల మతు బర్ధమున న అను వర్ణకము (తద్దితపిత్య యము చూసట్లు 

చున్నదని భావము. మతుబర్గమనంగా ““కలవాడు, కలది అనుతీరున వచ్చెడి 

కలుగు ఛాత్వర్హము, 

అనీలజ ... బిపుమొ. ఇందు దీవ్యపేజంబున అనునదీ యుజబాహరణము, 
దివ్య తేజముగల యని యర్గము వివరిం బడియిను. 
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దివ్య తేజం బు _ఒ న = దివ్య తేజంబున. ఇరు తద్దిత పిత్య యము పరమగు 

లచే మువర్ల కము లోపింపవలసి యున్నది. కాని DRG 

లోపింపదనియు, గల్బెంచుకొనవలసియున్నది. లోపమురాకుండుటయు విధిం 

పంబడిన నుచితముగ నుండెడిది ఇయ్యది విశేప ణ మెయగుటచేం బి త్యేకము 
గాం బంయోగములందు. జాపట్టదనియు విశేష్యముతోడ నేగూగ్షి ప9యోగిం 

ప౧బడుననియు నూహించుకొన6దగును 

పరిశీలింపగా దివ్వతేజంబుతో( గూడియిన్న వాడు అనుసర్గమును 

బోధించుచున్నదిగాన కువలయంబునవారు (చూ, సమా. ౩౭ సూ అను 
నకే ఆలుక్సమాసముగా భానింపవచ్చును తృతీ యాద్దక్ర నవర్థకాం తముతోం 
గూడిన తత్పురుష సమాసము కానగును. కావున నీ సూత9ిము సరిత్యాజ్యము. 

సనమాసపరిచే చ్చేదమునందలి జ దక సూత౦9ములును ఈ (తద్దిత. ౧౯ 

సూ సూత9మును నకారమునకు సంబంధించినవియే కనుక ఈ మూడు 

సూత)ములును వఏకసూతముచేతనే గతార్హములగునట్లు స్యూతనిర్యాణము 
గావింపవలసి యుండగా నీ పద్దతి గౌరవదోషయు కమయ్యెను. సమా. ౩౭ 
సూత9ముచేతనే మిగిలిన రెండుసూత్రముల యర్శమును లభించుననియు 
నూహింపవచ్చును. (చూ. సమా. ౩౭ సూ 

ఇది తద్దితపరిచ్చే దము. 



6) ళ₹ల్మురిఏ0 

కియా పరిచ్చేదము 

సూ. తిద్దర్మార్థక విశేషణం బసహాయకం (దిరాలవాచి యగు. ౧ 

ఉ| వారి యనువయించు సిత న్పతంతురాజిక తం|త మది 

భార. ఆ ౧ ఆ.౧౦౮. అనువయించు=అనువయించుచున్న. వ. నా 

నేర్చువిధంబున. (శేర్చు=శచేర్చివ) భార. ఆది ౧ అ.౨౦ నావడు 

(పయాసము లూకి పోకయుండ, (పడుడా పడిన.) కధా రో ఆ.నా, ద్రుపదు 

ఏటిలోన దొమి శ్రయ్యుము "రేంచెం బసులం బ్య విరటువక్సీణమున, 

మజియు నెన్ని లేవు మారాండతనయుండు తొడం మనళకుంజేయు 

దుండగములు. (చేయు= చేసిన జె.౧ అ.౯౨*ీఆ. జనమేజయుచేయు 
సర్పయాగమున.” (చేయు= చేయగల) భార. ఆది ౧ ఆ,౧౨ మొ॥ 

తద్దర్మార్థక విశేష ణంబు == ఎడు, ఎడి, వానిలోపమునుగల తృవర్థ కార్జక్ర 
విశేష ణములు. (వచ్చెడి, వచ్చెడు, వచ్చు, మున్నగునవి.) అసహాయతన్ = 
కౌలమును సూచించు శబ్దముల సాహాయ్యను తనియపు(డు. (తికాలవాచి == 

సందర్భానుగుణముగ మూ(డుకాలములలో నేకాలమునయినను జెస్ట్పనది, 

బొల వ్యాకరణ మున. దద్ధర్యార్థమున నని (స త్యేకముగ నెట్టి విశేషణము 

లను ధాతువులనుండి సాధించియుండ లేదు. కాని తద్ధర్య్భార్ధములనగా తృవర్థ 

కార్గమున విధింపంబడిన (పత్యయములుగల శబము తీయని యందలి వ్యవహాగ 

మునుబట్టి తెలియ:బడుదున్నది, చేయు, చసెడు అనునవి తదరిగార్లకములని 

యందు వ్యవహరింప(బడను, (చూ. బాల. సంధి, ౩౩ సూ.) కావున నిచ్చట 

అట్టి వానినే తద్దర్మార్హక ములనుగా గ్రహింపవసను. 

కాలమునుబోధించు శబ్రముశేకుండుటే తడ్జర్మా క 1 ప ములు సంద 

ర్యానుగుణముగా మూ(డుకాలములలో నేకాలమునయినను బోధంచునని 

యర్థము. 

వాది యనువయించు ...... అనువయించు. తదర్శ్భాగ్గక విశేష ణము, 

ఇది తంత్రము అనుదానికి విశేషణము, అనువయించుట ఘుకాలమునకు సంబం 

32 
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ధించినదో యిట వేజ్కశ బ్రముచేత( "దెలియంబడ లేదు. అందుచే సందర్భమును 

బట్టి అవశ్యకమయినకాలము బోధింపంబడుచున్నది. అనువయించు అనగా 

అనువయించుచున్న అని వర్తమానకాలమ్ము బోధింపంబడు చున్నది. అనువ 

యించుచున్న అనగా నేయుచున్న అనియర్షను నేర్చు, పడు, చేయు, అను 

నవి నేర్చిన, పడిన, చేసిన, అని భూతార్షమును బోధించును. 

జనమేజయుచే యు సర్ప్పృయాగమున... ...! ఇట చేయు అనగా జేయ. 

గల అని భవిష్యదర్హమును బోధించును. 

ఇట్లు విశేషణములు మూడుకాలములను సందర్భమును బట్టి బోధించు 

చుంఢును. ఇందలి యుణాహరణములను బట్టి మూ(డుకాలములను ఒక్కచోట 

జోధిం చునని యర్హముకాదు, ఒకొ్కకచో నాొక్కౌక్కశాలమును సందర్భమును 

బట్టి బోధించునని తాత్పర్యము, 

ఇలు *నపవహాయతన్* అనుపథమునకు సహాయముగా గాలబోధకమగు 

శబ్దము లేనియపుండు అని యర్ధముచేయుటలో కొన్నిఛిక్కులు గలవు. కాల 

బభోఢథకములయిన శబ్దము లున్నను లేకున్నను సందర్భమునుబట్లి యొకకాలమును 

బోధించుచునే యుండునుగదా |! కాలబో ధకశబ్దము లున్న పుడు మా(తము 

కాల్యతయబో ధక మగుటకు బాధక మేమియులేదు ఇపుడు వారియనువయించు. 

మున్ను మనకుంజేయు దుండగములు ఇక. నాజనమేజయుచేయు సర్ప మూగ 

మున. అని కాలబోధకశబ్దము లున్నను మూడుస్థలములందును మూడుకాలము 
లకు సంబంధించిన క్రియను జెవ్పుటకు అటంకములేదుగదా. కాలబోథకము 
లగు [పత్యయములు తద్దర్యార్టక విశేపణమున కెవ్పుండును జేరవు. అందుచే 

ననహాయతగా నున్నయ డు [తీకాలవాదియగునని నియమమును 'జప్పుట 

పరిగాలేదు. అట్టి యభి ాయమే వ్యాకర్తకుం గలదేని సహిాియతయందు. 

[దికాలవాచిత్వము లేదని | “ఎత్యుదాహఠరణముగూడ.6 జూపియేయుండును. అట్లు 

ఛూ ష లేటు. 

కావున దద్దశ్యవిశే అము అసహాయతచేత అనగా కాలబోధకచిహ్నము 
శేవియు దీనియందు లేక ౦డుటచేత కాల్యతయమును బోధించుభుండునని 

యర్థము చేయవలయును, కాని సృకరణశాస్త్రమున శాసింపంఖడు విధులకు 

ఇారణములను జెప్పనక్కః లేడ గాస్త్రంఖున *వర్త్రమానంభఖున లట్టుగు “భూతం 

బున లిట్టగు” అనురీతిని క రణముచెప్పకయే యాయాకార్యములు భిెంపబడు 



(కీయాః పరిచే దము లీ? 

చుండును. అయినను సుస్సృష్ట్ర ముగా. "'దెలియుట కై కారణమును జెస్పెనని 

భావింపవలయును. గతద్దర్యార్థక విశేషణము (త్రికాలవాచియగును” అనియే 
విధింన(దగిన యంశము. 

తద్దర్భము అనగా ఒకకాలముగాదు. తద్దగ్భుకాలము అను వ్యవహారము 

ప్రామాదికము. బాలవ్యాక ర్త యిట్టి తద్దర్యార్థక విశేషణములను తృవర్ణ కార్భ 
కములని వొడెను. అనగా కర్హర్ణమున మాతమే |పత్యయములు ధాతువునకు 

జరగా నీరూపములు సిద్దించెను. అందువలన వీనిని కాలబోధథకములుగా 

డలంపరాదు. కాని భూ విశేషణములు క ర్రర్ణకములన్నచో (బాలివ్యోకర్త 

ఇప్పినతీరున) కర్ణ వాచకములతో సమానాధికరణములుగా నన్వయించుట 

కుమురదుగదా ! అనువయించు అను విశేషణము “వారు” అను కర్రతో నన్వ 

యించిన సరిపడును. కాని యిచ్చట వారు” అనుదానితో నన్వయింపదు, 

“సి తకృష్ణు తంతురాజిత తంత్రము  అనుదానితో (కగ్యతో) నన్వయిం చును. 

అయినను. విరోధము శేదు. “కర్మా టే? క_ర్ఫృత్వం” అను చింతామణి సూఈము 

చొప్పున కర్రర్గక మయినను కళ్ళతో నన్వయించుచున్నదని తరలియ వలయును. 

(చూ. బాల. సమా. ౨౬ సూ, కావున వీనికీ యధార్హముగో ౯ 'లబోధకత్వీము 

వీదు సందర్భమే యా[కియకు సంబంధించిన కాలమును బోధించును. (తిళాల 

హోజబీత్వేము ఆ విశేషణమునకు లేదు. (తికాలములకు సంబంధించీన విశేష్యము 

లకును ఈ తద్దరష్శార్థక విశేషణము సంబంధింపవచ్చునని మతమే యీ 

తత్స్ఫూత తాత్పర్యముగా (గ్రహింపవలయును. 

సర్పయోాగముచేయుట ఏకాలమునకు సంబంధించినదయినను “జేయు” 
అను విశేషణము ఆ సర్పయాగము అను కర్ణతో నన్వయించునని సారాంశము, 

కాలమును మా్యతము ఆ “చేయు” అనునది సూచింపదు. సందర్భమును జట్టియే 

అఆచేయుట యేకాలమునకు సంబంధించినదియో తెలిసీ కొనవలయును. “చేయు 

సక్పయాగమూ” ఇచట చేసిన సకృయాగము అనికానీ చేయుచున్న నర్వ 
యాగము తనికోని చేయంగల సర్పయాగమూ ఆనీకాని ఆర్జము “చేయు” తను 
శబ్దమువలన రాజు. అందుచే మూడూనవిథధములలో సందర్భమును బజ్జి. ఏదియా 

యొక యర్ధమును ఊపించుకొనుచున్నాము: ఒక యర్శమున సపాళబ్దజు! ఈ త్తు 

పనిదగుటచేళ నే యన్ని యర్థములందును (బ్ర యోగం ఫఘటఢుచున్నడా 
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శో సూ ఒకానొకచో. దద్ధర్మార్థకములగు నుండు చను చేరు కొనులు 
(ప్రళ్నార్ధ శై_కారపరకంబు లగునపుడు వాని కడయచ్చులకు 

తోపంబు విభాష నగు. అగుచో నుండు డకారంబునకు నకా 

రం బగు, ఎవి 

చేరుకొను అనలా నను పసయుకమగు కొను థాతునని యర్థము. 

ఉ|| క. అ; మృ్మరియాద దప్ప మెలయీన, బురుపూగంబునకు 

హదిహ ట్రకయున్నే. భార. విరా.౧ ఆ ౧౨౨. మునీం[ద నీకుం జన్నే 

నలినామళరమో" మది నిల్పంగ,. భార. ఆది.రా ఆ.౧౭౯. అహితముం 

ఛయముం దొరకొన్నా నాకు నాహత్రులకున్ . భార, సభా.౨ అఆం5క9 

పవమున ఉండునే. ము 

ఒకానొకచో. దద్ధర్మార్లక ములగు నుండు చను ఛాతుపులకును అను 

(వయుక్రమగు కొను ధాతువునకును (పశ్నార్హముగల “వి” అనునది పరమగు 
నపుడు చివజీయచ్చునకు లోపము వికల్పముగావచ్చును. ఉండు ధాతువునకు 

అంత్యాచ్చు లోపించినపుడు డకారము నకారముగా మాజిపోవును. 

“అమ్మరియాద పట 1 ఉండున్ వ ఇట ఉండున్ అను |క్రియాపద 

మున కెండచ్చులు గలవు, అందు చివజిదగు నుకారము లోపించి డకారము 

నకారముగా మాటగా (ఉండ్ న్ + ఏ==ఉన్ న్ వు ఉన్నే యయ్యును, 

డకారము నకారముగా మాతినయపు(డు అనుస్వారము స్టీరము పరముగా 

నున్నపుడు నిలువదు గావున లోపించెను. 

“మునీం(ద నికు చ న్నే.” చనున్ ఏ. చివజియచ్చగు ఉకారము 

లోపింపగా చన్న్ (ఏ చన్నే అని యయ్యెను. 

“అహితముం ఢొరకొ న్నె.” ఇట దొరకొను అనునది దొర అనుదానికి 

అను (పయిక్ష్తమగు కొను ధాతువు, దొరకొనున్ | ఏ. చివజియచ్చు (ఉకా 

రము .లోపింపగా దొరకొన్న్ ££ ఏ=దొరకొన్నే అని యయ్యెను. 

ఈళోపము వెకల్చ్పికము గావున రానివక్షమున ఉండున్ [చీ = 
ఉండు'వే: చనున్ 4 ఏ = చనునే. దోరకొనున్ ఇ ఏ ఇ దోరకొనునే, అని 

రూపాంతరమ్సు. లుండ్లును, 
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ఈలోపము తద్దరార్శక్ష [పథమపురు పెకవచ నాంతము లగునపుడే వచ్చును. 

ఇచట ఉండున్ అను రూపమును [గహింపక ఉండు అనుదానిని [గపాం 

చుట సరికాదు. 

సూ, తద్దర్మభూత క్రియ లార్యద్యర పరకంబులయి (పళక్నార్గకంబు 

లగు, 3 

ఉ॥ “సీ, మిావంశమున నరచేవో_త్తములదై న సద్గర్శమాగ్రంబు 
సలుపుదయ్య.” భార. నభా.౧ ఆ.౨౬. క. ““సన్తానితులయి వ ర్హింతు 

రయ్య ని 'దబైవజ్ఞుల్.” భార. సభా. ౧-౩౩. “పంచితయ్య?”” ఛార. 

సభా.౧ అ.ళ3. 

తద్ధ ర్యార్హక [(కియలును భూతకాలార్షక [కియలును అయ్య మున్నగు 

శబ్దములు పరమున గలవె (పళ్న్నార్దకములగును. 

మోవంశమున... ... | ఇట ోసలుపుదు” అనునది తదర్మాగ్గక మధ్యమ 

వురు-షెకవచనాంత క్రియ, “నలుషుదువు” అనియుండిగా తిణాట్టుల వళారంబు 

నకు లోపంబు విభాష ను. (బాల. క్రియ. ౨౪ సూ నను సు" తముచే 

వకారలోపమురాగా చలుపుదు _ ఉ అనియుండ సపణదిస్యర నిత్యసంధినచ్చి 

“నలుపుదు” అని యగును. దీనిపై “శయ్య” చేరి [పః ఇద్దర మయ్యెను. చలుపు 

దయ్య |! = చలుపుచున్నావా |= చేయుదున్నావా ! అని భావము. 

సన్యానితులయి re | “వ ర్తి-తురు” ఇది తద్గర్మార్గక పథమపురుష 

బహువచనాంత(క్రియ. దీనికి [అయ్య అ తముసంజేరి (పళ్నార్గక మయ్యెను. 

వర్తింతురయ్య | = వర్హించుచున్నారా అని [ప ర్నాగ్గక మయ్యెను, 

“పంచితయ్యి” ఇట పంచితివి అను భూతకాలిక కిరుయొక్క వకారము 

లోపింపగా (చూ, బాల. (క్రియ, ౨౪౫ సు) మిగిలినరూవను. మధ్యమవురు 

షెకవచనాంతము (పంచితివి, వకారలోపము, పంచితి . ఇ = పంచితిం) దీని-పె 
నయ్యచేరగా పంచితయ్య అయ్యను. పంచితివా ఆని యర్థము, 

ఈ |కియలు తద్దర్భభూ తార్టములను బోధించుచు నే (పశ్నార్ణకము 

అగును. వేశ్నార్థమును బోధించునపుడు వాం స్వొర్దమును విడువవృ. పంచి 

తయ్య ఇంతకుపూర్వము పంచితివా యని యర్థముగదా. అనంతరసూ తము 

చొవ్ఫున దద్ధర్శ(క్రియలు వ్యతి రేకార్థ వ్యంజకములున్తు అగును, 
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సూ. ఒకొ్కకచో( దద్దర్మ్య్మక్రియ యార్యాద్యకర్ల పరకంబయి వ్యతిరేక 
ధి భీ”లిధి 

వ్యంజక ప్రశ్నార్థకం బగు. లి 

ఉ॥ “చ. తనయుడు తం|డీ య|గజుయడు తముండనం జను 

నయ్య రాజ్యముం నొనునెడ. నిర్వ. 3 ఆ౫౯౫ి ప. “సురాంగనలెల్ల 

నిట్టి సిచేతకు మెత్ర్తురమ్ను” స్యా. ఆ ౩౩. మొ॥ 

వ్యతి రేకవ్యంజక పశ్నార్లకంబు = వ్యతి రేకార్లమును నూచింప౯జే యు 
థి థి 

చున్న (పశ్నము అర్హముగ గలది. 

ఒకొ్మకసలమున( దద్దర్మార్షక క్రియ అయ్యూదిశబము లం తమునంగల "థె 
థి దు ప ద్ రువ 

వ్యతి రేకార్థమును తోచునట్లుంజేయు _పశ్నార్ణకమగును. 
తనయుడు... ...! చనున్ ఎ అయ్య. ఇది యూోర్యార్గక మగు అయ్య 

అనునది పరనుగానున్న చనున్ అను తద్ది క్రియ. ఇచట అనంజనునయ్య 

అను పదసమూహాము అనరాదు అను వ్యతి రేకార్థమును సూచించుచున్న 

(పశ్నార్ణక ముగా నున్నది 

సురాంగన లెల్ల nr మెత్తురు ఆను తద్ధశ్య పథమవురుష బహువచన 

(క్రియకు అమ్మ అనునది చేరుటచే *““మెచ్చురు'” అను వ్యతి రేకార్థమును 

నూచించు |వశ్నముగా నున్నది. 
ఈ పేశ్నము వ్యతి రేకస్వా భిపాయమును సూచంచునని [గహింపందగును. 

పె రెండుసూ తములును (౩, కో సూ.) పదముల సమ్మేళనమూవలన 

నేన్పడిన యర్థవి శేష ములను జెప్పు నున్నని శబ్దమునశకేమియు విధింపంబడ 

లేచు. ఇది యీ శబ్దణశాస్త్రమగు వ్యాకరణమునక్టు సంబంధింపదు. పదార్జణోధ 

విషయమగు నీ విశేషము (పసంగవశ మున జెప్పెననీ తలంపవశెను. 
a ° ఇ జ సూ ఆర్యాద్యర్థ మొక్క_చో నటుశిబ్దపూర్వకంబు వగు. ౫ 

ఉ॥ _వైస్టునటయ్య; చెల్లునటమ్మ, దయసేయక తిన్ననిమేను 
భన య EIR ల్ 

చెన్నెలన్ వేతురటమ్మ యింతకను వెదురు సెల్లునటమ్మ యింతికిన్ 

సార. క ఆ ౨౩3. "మెం! 

పూర్వస్తూతమునం జెప్పంబడిన తద్గర్మాళ్లకముమిోాది. గార్యాద్యర్లక 
పదవా ఒక్, కయపుడు “అటు” అను శబ్దము పూర్వవణనం గఆవియున్నరునక 

అట్టి చోటను వ్యతి శేకవ్యుం జక (ళ్నార్థత మో యాగువనూ భాజేణ్ల్లు? 
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'చెల్లునటయ్య. ఇళు చెలున్ అను తద్దగ్భక్రియకు( బరముగానున్న అయ్య 

శబము అటు శబపూర్వక మయ్యెను. "దెలున్ ౧ అయ్య. అయ్యకు బూర్యమున 
on) (a గా 

అటు అనునది చేరగా చెలునటయ్య అనియయ్యను 'చెలదు అని వ్యతి రేకార్థ 

మును వ్యంజింపంజేయు (పశ్నమగు మన్నది. 

ము సె మూడవసూ తము నుద*పి ఎ బుములందును అర్యాక్యర్తక శబ 

గలదు. కాని యచట నటు శ బపూర్వక యుగులి వ్యాక రకు ఉదిక ము కాజాలదు. 

అదియె యిస్ట్ర మయ్యె నేని వ్యవ రక 

నుదాహరించి యంతటితో విరమింప 

అనుగూడ6 జూపియుందును. 'దెలునక రుయ్యు 'వెలునట మ్మ ఆగి న్య తి రికా, 
“శన. 

gon ర మాత మే యిరు 

ళ్ సతి రెశార్ద ౩ స అన్య ముల గ ను దాహారణము 

రో 
జ్యో వ్యంజక పశ్నస్టలములనసుమాతమేగదడా యుద హారించెను. కాక సం ne, 

వంటి భూ తార్ధక క్రియకుగూడ అటు పు*ర్వరమయియుందుట రు ఉదొపారణ 

నిచ్చి యుండును. కావున నీ సూ తపుకార్యము సాబ్దవసు*త్రమునకే సవరణ 

యని తెలియ(దగును. 

2, అ, ౫, సూ తములకార్యములు వ్యాకరణవిషయములు కాంజూలవు. 

ఇవి యర్థమును వివరించునవి మాగత'మే., అర్జమునుగూడ వివరింప దలంచి లేని 

యింక ననేకవిషయములు చెప్పవలసియుండును లేదా యీ మూ;డుసూ త 

ములను వాక్య పకరణమునః 'జేర్చుట యుచితము. 

నూ. మహదృహుక ర్హృక(క్రియకు నేకవచనంబు విభాష నగు. ౬ 

ఉ॥ “క. తనయెణింగిన యర్థం బారు. డనఘా యిది యెట్లు 

జెప్పునుని యడిగినం జెప్పని వాడును నక మాపక వాడును ఘోర 

చరక పంకమున బకునొ ఫర్ అది. ౧ అ.౧౩ ౭% ప. పషయమున. క. 

బలవంతుడు పయినెల్తిన బలహీ మండు ధనము కీ కోోలుపడిన యతండు 

_ముచ్చిలి (కోంగు నతడు గామాకులచి చుండు ని దలేక కుంచూబు 

రధిపా. భార. ఉద్యో.౨ అ.౨౧. ప. "మొ 

మహాద్భ్బహుక రృక (కియకు = మహాత్తులగ అనేకులు కర్తలుగాగల 

క్రియనుణెప్పు శబ్దమునకు. 

"  “కుహీత్తులను జెప్పెడి క_ర్హ్రబా వకములు ఒక్క.టికంకు నెక్కువగానున్న 
యపృడు వానిక్లీసంబంధ్సించిన [క్రియాపతము వికల్బముగా నేకనచనాంతముగొ 

wr: 
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నుండును. బహుత్వమును జెప్పుటచే క్రియకు బహువచనమే (పొ పించు 

చుండగా నేకవచనముగూడ నిట విధింపంబడుచున్నది. 

తనయెటి(గిన... ...! ఇట పడున్ అను [కియలోనికి అడిగిన జెప్పని 

వాండును, సత్యము చెప్పఫవాండును అను నిరువురు కర్తలును అన్వయింపవలసి 

యున్నది. కావున “పడును” అను కియ బహుక_రృకమును మహాత్మ ర్హృక 

మునుగూడ నయ్యెను అయినను క్రియ ఏకవచనాంతముగనే యున్నది. “పడు 

దురు” అని బహువచనాంతముగా లేదు 

ఈకార్యము వెకల్పికము గావున ఏకవచనము రానిపక్షమున బహువచ 

నమును వన్సును. అందుకు ““జలవంతుండు పయినెత్తిన... .. అనునది 

యుదాహరణము. ఇట బలహీనుడు, ధనము కోలువపడినయతండు, [ముచ్చిలి 

(వేంగునతండు, కామాకులచిత్తు(డు, అను నలుగురును కర్తలుగా నుండుటచే 

బహువచనము [(కియకువచ్చి “కుందుదురు”* అని యయ్యెను. 

క్రియాపదము క ర్భృవాచకపదములతో వేరువేరుగా నన్వయించుటను 
వివక్షించినచో నేకవచనము పొ వపీంచుచునే యున్నది. సంస్టృతమునను 

ఇట్లు కర్తృవొాచకపదము లనేకము లున్నయవుండు ఏకవచనము(గూడ వచ్చు 

చున్నది. అయినను స్పష్ట పతిప త్తికొజికు ఈ సూతిము చెప్పంబజెనని తెలియ 
వలయును, 

మహద్వాచకములగు కర్తృవాచకశబ్లములు వీకవచనాంతములుగా 
నున్నవ్వు జే క్రియ "కేకవచనము వచ్చునుగాని బహువచనొంతములుగా నున్న 

వుడుమాత) మి సనూత9ముచే6 గి9య కేకవచనమురాదని తెలిసీకొనవల యును 

ఏకవచనాంతములును మహాధ్వాచకములును అగు క్రృవాచకపదములు అనే 

కములుండునవు(డు [కియకేకవచనను వచ్చునని యర్థము 'చెప్పిక్" నవల యును. 

అడిగిన జెప్పనివారును, సత్యము చెప్పనివారును అని బహువచనాంత 

ములుగా నుండెనవ మహద్వాచకములగు క_ర్భృవాచకశబ్రములు అనేకము 

లున్నవ్వుడు బహువవనమే వచ్చునుగాని కియ కేకవచనము రారాదు, అందుచే 

సూత)మున “చనేకవచనాంత మహధద్మహుక రృక[కియకు”' అని యుండిన 
సరిపడును. 

పరిశీలింపగా సోత్ర)మున మహాత్పడ మసావశ్యకము. కర్తలు అమ 
హత్తు లగునవుండు క్రియ కీ యేశవచనమురానిచో నట్లుచెప్పువలసి యుండును, 



(కియా పరిచ్చేదము క్రీ1§8 

కర లమహత్తులయినచో నెట్లును క్రియ కేకవచనము వచ్చును (చూ. బాల, 

క్రియ. ౨౫ సూ.) అయినను ఈ ఏకవచనము వెభాషికమగుటచే నియ్యది రాని 

పక్షమున బహువచనము వచ్చునను సంచేహము కలుగకుండుటక యమహా 

తుల నిందు తప్పించునభిపాయముతో మహత్పదమును జేర్చెనని భావింప 

వలయును. 

సూ. కొన్నియెడలం ద్వరితార్లక సూచకం బై భావిని భూతంబు 
థ్ Qn 

చూప్టిడి. ౭ 

ఉ॥ తావచె సుదర్శనాయుధుండు. భాగ. ౧౦ స్కృ_ం౦, 
Marian. nn 

పూ.౧౭ ౨ ర. మొ 

కొన్నియెడల త్వరనుసూచించు నవు(డు భవిష్యదర్భమున'నే భూ తార్థక్మక్రీయ 

(పయోగింపంబడును. 

6 త్రావచ్చె సుదర్శనా యుధు(డు” ఇట సుదర్శనాయుధుండు త్వరగా 

రాగలడని యర్థము, ఇట వచ్చె ననుకియ భూతార్శక ము. కానీ అతి వేగముగా 

రాగలండని భవిష్యదర్థమున నే త్వర సూచింపంబడుటచే భూతకాల క్రియ [వయో 

గెంపంబ డెను, 

(సంస్కృతమున నిట్టిచోట వర్తమౌనార్థక [క్రియను వాడుదురు, “వర్త 

మాన సామాప్యే వర్తమాన వద్వా అని శాస్త్రము. “కఠా గమిష్యసి” అను 

(పశ్నమునకు సీష్ష గచ్చామి” అని బదులుచెప్పవచ్చును.) 

సూ, వ్యతి రేక(క్రియ యర్థ(త్రయ టోధకం బగు, 

లర యయా కనర నాన భూత భవివ్య దర్భములు, 

ఉ॥ వ_రమానమునకు - పాజుండు చేచి దిక్కు-లకు. (పాటి(డుకా 
క్త మను ఎర 

పాజటుచున్నవాండు కాడు) భాగ ౮ స్కం.౧౯౮౪. “పలుకదు సఖు 

లతో లలితాంగి” (వలుకదుజపలుకుచున్నదికాదు భార. అర.౨ 
ఆ,౨౬. భూతమునకు -- క. నలు గాన మివ్యనంబున, (కానముడాకనిన 

చవారముకాము,) భార. అర.౨ ఆ.౧౦౬. ““జెక్కులురావు పిల్ల లకు” 

(రాశ్రు=వచ్చినవికావు.) భాగ ౭ స్మ-౦.ఇ౩, భవివ్య తానం పోసు 

తగ 



$14 ప్రైఢ వ్యాకరణము 

"జీవ్టుండున్ రాడను.” (రాండు=రాగలవాండు కాడు భొగ.౧౦ 
స్క-౦. పూ.౧౭౨౭. “ఆ నలున కాని నళలినదళ నేత వరియింప దై.” 

(చరియింపదు = వరియించునది కాదు) భార అర.౨ అ.౫౨. ఇత్యాదు 

'లెజుంగునది. 

వ్యతి రేక క్రియ జ= వ్యతి రేకార్టమున నుండెడి క్రియ. లజ్యంత |క్రియయని భావము. 
వ్యతి రేకార్థకములగు క్రియలు సందర్భానముసారము గా భూతభవిష్యద్వ ర్తమా 

నార్హములను బోధించుచుండునని యర్హము. 

“పొటండు లేచి దిక్కులకు” ఇచట పాజండు అను కియ వర్తమానకాల 

మును అనగా పాజుచుండ లేదు అనునర్ణమును బోధించును. ఇలు మిగిలీన 

యుదాహరణములును నూహ్యములు. 

ఆలోచింపగా వ్యతి రేకార్లక క్రియ కాలమును బోధింపదు. ఈ క్రియకు 

శాలచుతో సంబంఛము లేదు థాత్వర్శము యొక్క అభావ మును మా(తమే 

బోధించును. ఆయభావము ఏళాలమునందలిదో బోధించుటకు క్రియకు శ కి 

తేభు. అల్లి కాలవి శేష మును సందర్భము బోధించును. కనుకనే పాఆఅండు 

తఅనువజేమునకు పాజణుచున్నవాండుకాండు అను వివరణ మపేక్షి తమయ్యును. 

ఒకొ్క్కక చో ఛాత్వర్థమున భావము రెండుమూడు కాలములకు సంబంధించి 

నదియు. గావచ్చును. “పలుకదు సఖులతో లలితాంగి” ఇట లలితాంగి పలుక 

కుండుట వర్తమానకాలమునకు మాతమే సంబంధింపను పభికినదికాదు 

పలుకుచున్నదియు(గాదు అని రెండుకాలములందును పలుకకుండుటయే యిట 

జరిగెను. కనుక వ్యతి"రేక క్రియ (తద్దగ్మకియవలె న్నే కాలమును బోధింప 
దనియు కాలము సందక్భమును బట్టియే బోధింపంబడునగియు ధాత్వర్థము 

యొక్క అభావము నూత మె బోధింపడుననియు తెలిసికొనవలసి యున్నది. 

తద్దర్యార్థక కి య "కెట్లు ఇ *లసం బంధము కోక ధాత్వర్గముయొక్క సత త ము 

మాతే యర్హమగునో యే వ్యతిరేక క్రియయు ధాత్వర్థాభావమును 

బోధించును. పొజండు = 1రుగిడండు అనిమా(తమే యర్హము. ఆ పరుగిడకుం 
ముతా ఇుీకాల మునకు సం? ంధించినదియో దీనివలన దెలియబడదు. 

ఈద్దర్భక్రి ముయు ₹ కత రేకక్రియయు? గాలబోధకములు కాకుండుట 

చతనే మూత కాలయులక సంబంధించిన యర్థములను జో ధించునశుడును 
x ఆ జ 1 శ్ | య (ప్రయోగింపంబడుట వరు ముక్రా న్నది ఈ 'రిండుధకముల సశ్రయలును కరర 



(కియా పరిశ్శేదము 815 

[సత్యంగూంతములు మాతమేయని తెలియవలయును. సంస్కృతమున నిశే 
క ర్రర్ణ మా[తమున ణీని పత్యయముచేరిన శబ్దములు [గాహీ (గహించువాండ్సు 

స్థాయీ; మున్నగునవి గలవు, 
| “వరియింపదు”” అనునది భవిష్యుత్తున కుణాహరణము కాపున వరియ్యిం 

పదు కా: వరియింప6గబలదికాదు అని వివరించుట యుచితము, వ్యాక ర్త వివరించిన 

“వరియించునదిి” అనునది తద్ధర్మార్థకము. అంతియకాని భవిష్యదర్ణమును 

స్ఫురింప (జేయు [పతిపడముకాదు 

సూ (షార్టనమునఎ దృన్ప్రత్యయాంఠ (కియలమీద( గదక్షదవు 
పూర్వాకంబు అన్నాదు బన్నుపయు క్త-బు అను, జొ 

&i దోవయలోదన్న: (పోవంగవదవన్ను; (పోవగదయ్య; (పోవ 

గదవయ్య; _(పోవంగ దమ్మ, (పోవంగద వమ్మా; (వోవలోటె, (పోనం 

గద వె; ప్రోవగద వే, సుకీ రిమనంగదన్న, భఛాగ,౧౦. స్థం. పూ.౧౫ం. 

చెప్పలో దయ్య. భాస్క రశతక. తుదియెఫ్సండు మద్విరహాంబురాశికీన్ 

జప్పుంగ దచ్చు ఛాగ.౧౦ స్క-౦. పూ.౧౧౩౦. కొ. తం|డీ నాకు 

ననుగహీంపంగడె వైద్యంబంచుం _నార్జించినన్ . స్వా. 6.౧౭. 

సీపాదకమలసేవయు నీపాడార్చకులతోడి నెయ్యము నితాంతాపార 

భూతేదయయును దాపసవుందార నాకు దయసీేయయంజే. భాగ.౧౧౦ 

స్క_ం. పూ. ౧౨౬౯. ఫురంబుంజేర నిం కెవ్విధిం శాంతుం జెల్పంగదవే 

"రు కేది భుభంబు స్వరో, ౨ ఆ 9౫ ము॥ 

(ఫార్ధనార్జంబునందు నుజీ |పత్యయూంత కియలమొథ “కద, కదప” 

అనునవియ్సు వానిమోద “నన్నాిదులును చేరును, 

అన్ (పత్యయాంత।క్రియలు = నుజీ (వత్యయాంతకియలు. కట 'కతవు 
పూర్వకంబులు == కద, కదవు, అనునవి పూగ్వభాగమునం గలవి. అన్నాతులు 4 
అన్న, అయ్య, అమ్మ, ఎ, ఏ, మున్నగునవి. 

(పొర్థనార్హమునంభు లూడంతధాతువును బాల జ్యూక ర్త  ఉమ్మృతింటై 

యుండెను. (చూ. బాల. అ శీశ్ళాప సంపార్థన విధుఖండు లూ్టుతు. ' శ్రీలత" 

సూ కాని నుజ్యంతమ్మన్లు (పొర్గనార్థక మని భభూళ్లం డెచ్చటమ జెష్టియుండ్ల 
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చేదు. తుమర్గభావలక్షణాదులందు మాగతమే యన్నంత (నుజ్యంత) మగుట 

అందుం"గానవచుచున్నది. అన్నంత క్రియ తుమర్థాదుల నేకాక (పొర్షనార్థముం 

గూడ బోధించుననియు నట్టిచోం. గద కదవు పూర్వకాన్నాదు లను[పయు క్రము 

లగుననియు నిందు6 జప్పంబడెను 

నిజ (పత్యయాం తములు_“అన్ "అని అంతమున6 గలవియగును. అందుచే 

వానిని అన్నంతములని |ప్రొఢ వ్యాక ర్త వాడుచుండునని తెలియనగును. 
[పోవంగదన్న. (పోవన్ ఎ కద 2 అన్ను ఇట [పోవన్ అనునది [పోచు 

ఛాతువు నన్నంతరూపము. దీనిమోద౭ గద అనునది వూర్వమునంగల అన్న 

అనునది (కద 4- అన్న == కదన్న.) అను[పయు క్ర మయ్యెను. 

[ఫోవంగదవన్న (|పోవన్ -కదవు అన్న == (పోవ(గడవన్న్ర ఇది 
“కదవు” పూర్వమునంగల “అన్ని” అనునది అను[పయు క్రమగుట కుదా 

హరణము. 

ఉదాహరణములు వరుసగా అన్న, అయ్య, అమ్మ, ఎ, నీ, లకు జూప 

బడెను, “సుకీర్తి మె మనంగదన్న* మున్నగునవి పయో గములుగా6 జూప 

బడెను, 

సూ, (నార్చానాది లం దనస్పత్యయాంత [కియలమీది యిమ్మున క్రి 

కారంబు విభాష నగు, ౧౦ 

ఉ॥ నీ. ఓర్పు మై నుప్పిండి యుపవాసముండనీ మగనాలి సరిం 

బోల్పందగదు విధవ. (ఉప్పిండి=ఉప్పిండిగ) కాళి.౨ ఆభాకి ప. 

ము మునిధర్శంబుల కెల్ల దవ్వని జనంబుల్ నవ్వినన్ నవ్యనీ. కళా, 9 

పు క గ పసు ఆఅ.౨౮ సగ: కనని గొడ్రాలు బడ్డన్ గగనరుసుముముం గల్లనీ కాయి 

నూటల్ విననీ ముక్తుండు నెండిన్ విపులం బొడమునీ. పాండు. 39 

ఆ. ౧.౨౮ .ప, మెరు 

ప్రార్థనా ద్యర్థంబులందు అన్నంత శయకు ఇచ్చుధాతు వను[పయు క్ష 

మగుళుండును: అట్టిచో నిచ్చుధాతు మధ్యమ పురుషెకవచనాంతరూపమగు 
పదుల” ఎతడుదానికి “ఈ” అనునది ఆదేశముగా వమ్బనని భావము. 

జి 

వం అదే/జ్ట రు మై న / ఉ-దన్ + ఇమ్ము. ఉండన్ f+ ఈ వం ర డనీ. 
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మునిధర్యంబుల న | నవ్వన్ + ఇమ్ము నవ్వన్ + ఈ = నవ్వనీ. 

ఇక్రు కనని, కల్లనీ, విననీ, పొడమనీ, అనునవియు.: చెలియవలయును. (పార్ధ 

నార్థమున నిచ్చు ఛాత్వను (ప్రయోగముత్రూడ గలదని యీ [పసంగముచేతనే 
జాపీతమగుచున్నది. 
ఇ 

సూ. ఒకానాకచో రండు పొ.డు లకు రా పొం డనియు రూపంబు 

గానంబడియెడి. రాం 

ఉ॥ క. నిండుదలంపునం దగ రా పొం డను గారవములేని పొర 

పొచ్చెమునం గాండంత పసిడియిచ్చిన నుండంగాజను నె వారియొద్డను 

దండీ. య ౩3 ఆ.౫౯౦ ప. 

ఒక॥్ళూకచో వచ్చు ధాతు మధ్యమపురుష బహువచనాంతరూపమగు “రండు” 

అనుదానికిఏ పోవు ధాత మధ్యనుఫురుష బహువచనాంతరూపమగు “పుండు” 

అనుదానికిని అవ్యవహితముగా [పయోగమున్నపుడు “రాబిండు” అను అకా 

రము వచ్చునని సూ|శ్రాగిము 
ఉదా. నిండుదలంపున... .. 3 ఇటు “రాహపొండుి” అనునది “రండు 

పొండు'” అనుపద ద్వయమునకు బదులుగా. [బయోగింప(బడెను, 

సూ కొన్నియెడల భావార్థక రూఎము ను శేబ్దపరకంబలు యానంత 

ర్యార్గకం బయ్యెడి. ర 
థి 

అనుటయు లుబకుం డిటనియ. భార. అర. ఆ.5౨ ము. 
న ల యా ౧౧ 

కొన్ని స్థలములందు భా వారక రూపము ను అను *బ్రము పరమందు గల 

దయి “తర్వాతి అనునర్లము నిచ్చును. 
డా 

అనుటయు... ...! ఇట “అనుట” అనుపడదము భా వార్థక టవర్ధ్గ 

కాంతము. దినిమోద 'నుి శబ్లను చెరెను,. ఆ నుశబ్లము కళయగు యు. 

శబ్దమునకు. బరమగుట చే యువర్డ పూర్వకముగా వచ్చెను. "తనటయున్ అని 

యయ్యెను. అనినపిమ్మట అని యిచట నానంతర్యము బ్ దో ధితమగుదున్నది. 

బాల వ్యాకధణమున “సానంతర్యంబున డువర్థ కంబు ద్రైతాంతంబగు'' 

నని డువర్ల కము మాతము విధింపంబడెను. అదియేకాక అనంతర్యార్థమున 

నుజియొకరితి శబ్ద్బముగూడ, గలదని యిటం జెన్సంబడెను. 
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సూ(తమునను శబ్దపరక మగు భావార్థకరూపమునకంతకును నానంతర్యా 

ర్థకత్వము విధింప6బడెను. ఇట్లు చెప్పుటచే “అనుటయు' అనుగానికంతక్ల్షును 

“తర్వాతి అనిమా తమే యర్హముచెప్పినట్లగును. కాని అనినతరువాత ననియే 

దాని యర్థము. ధాత్వర్హము నళింపదుగదా. ఇట్టి (పమాదములేక్షుండ బాల 

వ్యాకర్త [దుతాంతమగు డువర్ణ కమునకు మాత్రమే యానంత ర్యార్టక త్వమును 

జాగ త్రగా విధించెను. ఛాత్వర్థమునకు భంగమురాకుండ (పత్యయమునకు 

మాత మానంతర ఇృర్దమును జెప్పుటచే “'తోతెంచుడున్ *”* అనుచోట తోతించిన 

తరుపాత్త నని యర్హమువచ్చుచున్నది. ఇచ్చట అట్టుగాక “అనుటయున్ '' అను 

దానికే ఆనంతర్య మర్గమనుట సరిపడదు. కావున నిట నుశబ్దము నానంతర్యా 

ర్షమున విధించుట యుచితము. 

సూ. భావంబునం దన్నపయు క్షబగు కొనుటకుం గోలు విభాష 

నగు. ౧౩ 

ఉ॥ ఇచ్చుకోలు, పుచ్చుకోలు మొ పకుమున ఇచ్చుకొనుట, 

పుచ్చుకొనుట మొ. 

భా వార్థమునందు ధాతువుమోద ననుప్రయు క్షమగు కొను ధాతువు టవర్థ 
కాంతరూపమునకు( గోలు” అనునది వికల్పముగా నా దేశ మగును. 

ఉదా. ఇచ్చుకొనుట అసుచో కొనుట అనుదానికి కోలు అని యాదే 

శమురాగా “ఇచ్చుకోలు” అని యయొను. 

కింయాఫలంబు క_రృగామియగుచో కొనుభాళు వన్ముషయ్యు క్రంబగు 

నను (బాల. |క్రి. ౫౫) స్యూతముచే నిచ్చుధాతువునకు కొను అన్నుపయు క్ష 
మయ్యెను. డని భా వార్థకరూపము ఇచ్చుకొ"నుట అనునది ఇందలి కొనుట 

అను భాగమునకు *కోలు' అని యాదేశమురాంగా “ఇచ్చుకోలు' 'పుచ్చుకోలు' 

అయ్యెను. ఈ యోచేశము వైభాషికము కావున రానిపక్షమున నిచ్చుకొనుట 
వుచ్చుకొ నుట అనియు నుండును. 

జాల వ్యాకరణమున టవర్ల కమును (గియాపరిచ్చేదమున నే విధించెను. 

దానిననునరించి టవర్ష కమునకు సంబంధించిన విషయము నీతండును గదంత 

పరిచ్చేదమునం జెప్పక (కియాపరిచ్చేదమున నే చప్పెనని తెలియవలయును. 

సూ కొజకు కంటు పొంజలు పరంబులగునపు(థు భావార్థక్ల టవ 

ర్ధకంబునకు . ల్లోవంబ్లు విభాస్నవగు. (౧7 



క్రియా పరిచ్ళేదము ప్రి 

ఉ॥ క. దానిం జూపుకొటఅకునకాది యి*యయ్య. బట్టి జెచ్చు 

ట కళా.3 ఆ. ౧౬౦. తే, భూమి పాలించుకొజకునై సుట్టనాండ. 

నీ. పు౧ ఆ. క. పతి కేలుగుకంలు సౌఖ్యము సతులకు నోండ కొకటి 

కలదే చర్చెంపంగా, బతి లేమి సర్భకగూన్యము పతిగలిగిన సతికి ! నింద 

పద వదియేలా ! వి,క,౬ ఆ.౧౧౭ ప. క. వ పగిదిని (బతుకరాడెే 

యిటు 'చెడుకంబన్, హరి.పూ ౭ ఆ. అనృత వి|కోమముం |బకటించు 
కంకు, నిర్వ. ౭ ఆ౨౧ప. ఎ గీ. అఖలతృణల తాతరుని చయంబుం జీడ 

పై నిట్లలంబుగ జడివట్టు పాంజు. వారి. పూ ౭ ఆ, ౧౬౦ ప. మొ! 

పక్షమున చూపుటకొబకు, కలుగుంఎకంజశు, పట్టుటపాంశు, ము 

భావార్థక టవర్గకా'ంతము సువ్వ్చులు 'చేరందగిన (ఫిదిపడికము. ఇట్టి దో 

గొటికు, కంకు, పొంజు, అను చుర్జ్వి ఫ క్రి పత్యయములు పరమగునపుడు 

పూర్వశ బమునందలి టపర్జ కము వికల్పముగా లోపించును, 

దాని... ...! చూవుటకొజకున్ అనియుండగా వర్మ కము లోపీంది 

చూపుకొరకు ననియయ్యును. చూవుటకొజకు ననియునుండును. ఇ క్షే పాలించు 

కొబికునీ అనునదియు కలుగుకంకు, 'చెడుకంకు, (ప్రకటిం చుకంశు అనునవి 
కంకె వర్గ కము పరమగునపుడు టవర్ధ కటోపనమున కుదాహూతులు, జడి 

పట్టు పొాం'కొ. ఇట పట్టు పెంకు అనునది వాంకు (పత్యయము పరమగు 

నపుడు టవర్థకలోపమున కుదాహరణము, 

సూ. ఒక్కొ_కచో భూతార్జకొసమాపక్యకియ హీత్వర్దరంబు నగు. ౧౫ 

ఉ॥ రాహు కంఠము జెగి |జేవాము. భరణి సక భార ఆదీ ౨ 

ఆఅ,౧౯గాప, బిట్టడలు మ మునంబునం గదిరి హా యను సొరును. భార.విరా. ౭ 

ఆ.%ప. వక్తేణి (వేసిన మోముదాకి తిరిగె గగుడి, నిర్వ. 3 ఆ.౨౭ ప, 
అడియుగ్ మేనుచ్చి హో లత్ముణా యంచుం శూలె, రా, అర, కాం,౨ 

అప, సీ. పొరలె త్తి భునసారతరువులః దనుడాన దొరంగిన పచ్చ 
కల్సురపు రజము. సొ, ౨ ఆ, ము! 

భూతార్భకాసమాపక క్రియ యనగా. క్వార్గకమగు (క్రియ. తెగి. తాకి 
మున్నగునవి, ఒక్కాకచో భూణార్థమున వచ్చిన యికారముగల భధాతువునకు 
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హిత్వర్దంబును నుండునని యర్లము. అనగా ఇకారము భూతార్హమున నేకాక 

కొన్నియెడల హేత్వర్షమునను వచ్చునని భావము. 

సమానా(శ్రయంబులం బూర్వకాలంబునం దివర్శ కంబగునని బాల వ్యాక ర్ర 

సమానా[శయములలో బూర్వకాలికమునకు మాత మే యివర్ధ్య ము విధించెను. 

అట్టి వానికేకాక హేత్వర్షమునను గొన్ని క్రియలకు ఇవరగ్గము వచ్చునని యీ 

సూతము చెప్పుచున్నది. 

రాహు కంఠము... ... ! ఇట తెగి” అనునది క్వార్గక।|క్రియ. దీని కిచట 

తెగుటచేతనని యర్షము,. రాహు కంరము తెగుటచేత దేహము ధరణిం బడియె 

నని యన్వయము.  'దేహముపడుటకు కంరముతెగుట “హేతువు కావున 

“దెగు” అను ధాతువునకు ఇవర్షము వచ్చెను, 

ఇంకే ““బిట్టడలు మనంబునం గదిది... ... 1 అడలు గదురుటచే హాయను 

చున్నారు. హాయనుట, కడలు గదురుట హేతువయ్యెను. కావునం “గదురు” 

అను ధాతువునకు ఇవర్గ ము వచ్చెను. 
ఇఖే తాకుటచే గరుడి తిరిగెను. మేను ఉచ్చుటచేం గూలెను, పార 

లత్తుటచేం దొరంగెను. అని 'హేత్వర్థము భాసించుచుండుటచే6 గదిరి, తాకి, 

ఉచ్చి, ఎత్తి, అని ఇవర్ణాంతములుగా( (గియలు [(పయోగింపంబడెను, 

“తెగి” అనుచోట బాల వ్యాకరణముచేత నివర్ణము వచ్చుట కవకాశము 

లేదు. బాల వ్యాకరణమున రెండుకి9యలు వకాాశయమునందున్నవు(జే పూర్వ 

కాలకి9ియ కికారమువచ్చునని చెప్పంబడియె. (చూ. బాల. క్రియ. ౩౮ సూ 

ఇట6 దెగు పడు అను కి9యలు సమానాశ 9యములుకావు, కంఠమునందు 

"దెగుటయు 'దేహమునందు. బడుటయు6 గలవు. అ కారణముచే. దెగు ధాతు 

వున కివర్గ మురాకయుండ గా నీ సూతంముచే 'హేత్వర్ధమున విధింపంబ డెను, 

ఇకే కదురుటయు హాయనుటయు సమానాశయములుకావు. కదుగుట అడలు 

నందును పాయనులు వారు అనుదానిచే బోధింపంబడు కీచకులయందును గలదు. 

తాకుట వీడ్తిజియంధును తిరుగుట గరుడియందును గలవు, ఉచ్చుట బొణము 

నందును కూలుట యేణంబునందును గలవు, ఎత్తుట పొరలయందును దొర: 

గుట రజంబునందున:౦ గలవు. ఇట్లు సమానాశగియములు కానందున నీవిధి 

భావళ సక మయిన, 
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7” కవ్నితయేతర (ప్రయోగంబులం గొన్నియెడల నిపత్యయా 

దులు పరంటు లగునస్పడు వకారం బించుక్పకారఎబున కేనిC 

గానంబడ ను. ౧౬ 

ఉ॥1 క. ఎవ్యారిని బోరించని తమణమొుక్క టియు6 దరింపలో వ 

మే. కళా..౨ ఆఅఆ.ళిప. క ఊహించ నొక నాల్టుగడియల సంచారము 

లయు. కళా ౩ ఆబ, అవి శస్టాగముచే “అంగన భీతుల కెల్ల భీతి 

ఏర్చుము వెసంబొముగ నమ్ము మవుచుంగదలన. పి ళా.౬ ఆ ౧౪ మొ! 

వ్యతి రేకార్థక నిపత్యయము మున్నగునవి పరమగునపుడు ఇంచుగా 

(మచకా'రమున-కెనను పకారమురాకుండుట గలదు. కాని యిట్టిది కవి తయము 

రారియ.దులేదు అనగా కవి్యితయమువారు పకారముచేసిమే (పయోగించి 

ునియు తదితరులు కొందరు పకారముచేయకయు: (బయోగించిరని యఖి 

పొయము. 

"  చుగాగమ చకారమునకు పకారముచేయకుండుట గలదనియు నోక్లే 
యిుంచుగాగమ చకారమునకును పకారాదేశము రాకుండుట గలదనియు 

సూచించుట"కే “యుంచుక్చకారం బున కేని అని చెప్పంబడియెను. 

బొల వ్యాకరణమున ఛధాత్వంత చకారమునకు పకారాదేశము కొన్ని 

సూ తములచే (శ్రియ. ౮౭, ౮౮, ౯౦. సూ నిధింపంబడెను. ధాతువు 

నందు సహాజముగానుండు చకారము క"న్నియెడల వకారమగుటయు (పిలు 

వడు కోన్నియెడల (క్రియ. ౮౯ సూ.) వకారముగా గాని పకారముగా 

గాని మాజక నిజరూపముతోడ నే (ఏంచక, నోంచకఎ యుండిపోవుటయు 

గలదని యందు. జప్పుబడినను అగ మచకారమునకుమా తము ము త్తుపరం బగు 

నపుడు పళారమురాకుండుట యొదటను జొూవంబడసిదు. అందుచే నాగము 

చళారమునకుంగూడ పకారమురాకుండుట గలదని విశేషమిచట చూక్తువుటకీ 

సూూతము రచింసంబ డెను. 

ఎవ్వారిని... ... | పోరిందని అనునది ష్యతిరీక శర కార్థక నిణి 

ప్రత్యయాంతము. జీత్తుపరమగుటచే ోచికారను “పికాకము కావలసి 

యున్నను కాళేను. చళారము |ప్రాసస్థలమున నుండుటచే (ప్రమాదపతితమను 
కీని మార్చుటకు వలనుపడభు, 
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ఊహించ... ... | ఇట ఊహించన్ అనునది నుజ్యంతము. చకారము 

(పాసస్థలమున నే యున్నది. 

ఇంచు కృకారమునకేకాక చుగాగమ “కారమునకును ఉదాహరణము 
చూపుచున్నాడు. 

ఆంగనభీతుల . . | తీబుచు అనునది చుగాగమాంతము. ఇది యతి 

స్టలము ఇట చకారము పకారమే యన్నచో యతి భంగముకలుగును. కావున 

పకారము రాలేదని నిశ్చయము. 

సూ వకొరంబు కొన్నియెడల శర్లపరక చువ5 ఎబునకు౨ గానం 
థి ణు 

బడెడి, ౧౭ 

ఉ॥ మూవి మోవి జేకుపుచును. కళొ.౭ ఆ.౧౭.౨. గర్భింపుచు. 

జై.౨ ఆ.ళ౬ప. మొ 

శ తర్షమునవచ్చు చువర్గ కము పరమగునపుడును గొన్నియెడల [కాయల 

యందున్న చువర్ణిమునందలి చకారమునకు పకారమువచ్చుట కానవచ్చు 

చున్నదని యర్థము. 

బాలవ్యాకరణమును ఒట్టి చకావము పకారము కావలయునన్న చో ముత్తు 

పరముగా నుండవలయును లేదా (పకణుచుక్కు పరముగానైన నుండవల 

యును. లేదా దుగాగమయినం బకముగా నుండవలయును. ఈ నిమి త్రములు 

లేనిచో చకారము పకారముగా మాజదు. ఈ నిమి త్రములు లేకున్నను చకా 

రము పకారమగుచున్నదవి యీ సూ[తము చెప్పుచున్నది. 

నసూవిమావి... .' ఇట చేరువుచును (చేరుచు 4 చున్) అనుచోట 

చేరు అను ధాతువునకు "పేరణార్థక చుగాగమసుచేరగా చేరుచు అని 

యయ్యును. దానికి శ త్రర్థవ న చువర్గ్భ ముచేరినది. ఇపుడు బాలన్యాకరణముచే 

చకారమునకు పకారమురాగు ఈ సూత్రముచే శ్యతర్ణపరక చువర్ణ మగుటచే 
పకారమువచ్చెను. 

గర్జింవుచు, ఇదియు క తర్థపరక చువర్థ మునందలి చకారమునకు పకా 

రమువచ్చిన స్థల మే. పూరో.,దాహారణమున చుగాగము చకారము ఆచ్చికస్టము. 

ఈ యుణాహరణమున ని మగాగవము చకారము తత్సమపదస్థము. ఇదిమే 

విశేషము, 



(కియా పరిచ్చేదము లైక్ 

సనూ(తమున చువర్గ ంబునకు పకారంబు విధింపంబడినను చువర్శము 

నందలి చకారమునకు పకారము గానంబడియెడినని యర్థము సరిచసికొన 

వలయును. 

సూ, ఆన్నంత [కియచేయు యోగంబున- (బేరణార్థకంబగు. ౧ల౮ా 

ఉ॥ *-వొక్కుచుం జొక్కంజేయుచు.” కళా. ౭ ఆ. ౧౫౭. 

ఉ. శేశన్రు డవ్విరా_డ్తనువుం గృప్పసమాఖ్య వహింపంజేసెనో. కళా.౮ 
ఆ ౧౧ మొ! 

(వొక్కుంజేయు= చోొక్కి_౦చు. ఇట్టంతట నెజుంగునది.) 

అన్నంత కియ == అన్ అనునది అంతమునంగల (క్రియ. అనగా నుజీ 

[పపత్యయాంత[కియ. చేయు యోగంబునన్ ఇ చేయు అను ధాతువు అను 

పయు క్తమగునపుడు 

అన్నంత (క్రియకు చేయు ధాతువు అను [పయోగముం జెందినపుడు 

అన్నంత క్రియయొక్క అధము |పేదణార్లముగలదె యుండును. 
డు శ్ యు రంల 

“వొక్ర్కుచు. జొక్క(జేయుదున్” చొక్కన్ 4 చేయుచున్ = చొక్కం 
జేయుచున్ చొక్కించుచున్ అనియర్థము. 

కేశవు డవ్విరాడ్తనువు... ... | వహింపన్ ఇ చేసిన్ = వపాంప.జేసెన్. 

వహింపించెనని యర్లము. 

చొక్కన్, వహింపన్, అను అన్నంత ధాతువులకు చేయు ధాతువను 

(పయుక్షమగుటచే (పేరణార్థము వచ్చెను. 
ధాతువునకించు గాద్యాగమములు (పీవణార్భమున బాలవ్యాకరణమున 

విధింపంబ'డెను, అట్టి (పేవణారము చేయు ధాతుయోగమునను వచ్చుచుండుటం 

జేసి యిట విధింపంబ'డెను. 

సూ .వ్యాపావోన్ముఖత్వంబున నన్నంత (క్రియలకు. బాయి ధాతు 

వను_ప్రయు కంబగు. గజా 
ne =) 

* ఉ॥ “సీ పయిం బారామురిక వొప్పడమిం బాకముతప్వి  సధిడ, 

ఇబాణిన సొల పెండం గాజు.” స్యా, క ఆ.-౧౨౮, మో 
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ఛాత్వర్హవగు వ్యాపారము జరుగుటకు సంసి సిద్దమగుచుండుట తోచు నేని 

అన్నంత కియకు “సాయి” ధాతువను ప్రతశ్రఖగ ము 

పయింబరామదిక... ... 1 పండన్ + పాటీన = పండంబాణిన. ఇట 

పండుటకు సంసిద్దమయిన అనియర్థము. పండన్ అను అన్నంత (క్రియకు పాఠిన 

అనునది చేర్చుంబ'డెను. ఇక ఎండన్  పాణిను = ఎండంబాజిను. ఎండుటకు 

సిద్దమయ్యెను (పండ(బా ణెను = పండుట కారంభించెను. ఎండ(బా ణెను = 

ఎండుటకారం భించెను. అని భావము.) 

సూ. తిగుచు ధాతువు నన్నంతరూపమ లు డవ? (దివ ననియు, ౨౦ 

ఈ॥ “క, ఎవరికిని మావెట్టను_దధివ్యమక్ష క్ష్వృంబుగాని దృఢకా 

రూక మున్ .” భార,ఆది ౭ ఆ,౨౫, “కొప్పువట్టి తివంబోవ.” కఫా. ౨ 

ఈ.౧౨౭ | 

తిగుచు ఛాతువునకు నుజి పరంబగునపుడు “ఆగమాన్య చకారంబులక 

ద్విరు క్షంబులకు ముత్తుపరంబగునపుడు పవలగు” నను సూ తముచే చకారము 

నకు వకారమువచ్చి “తిగువన్”” అని యగుచుండగా తివ్వన్ తివన్ అనియు 

రూపంబులగునని సూత తాత్పర్యము. 

క. ఎవ్వరికిని... ... ” తివ్వను == తిగువను (తివ్వనుశ క్యంబుగాని 

అనగా తిగుచుటకు శక్యంబుగాని యని యర్థము) ఇది తివ్వన్ అనుటకు ఉణా 

హరణము. ప్రాసస్థలమున “వ్వ ఉండుటచే మార్చృశ క్యముగాదు. 

“కొప్పువట్టి తివంబోవ” తివంబోవన్. కొప్పువట్టి తిగువబోవగానని 
యన్వయము. ఇది “తివన్ ’” అనుట కుదాహారణము. 

తివ్వన్ అని యొక్కరూపమునుమాతము విధించినంజాలును. అక్క 

టాదులలోంజేర్చి జడ్డకులో ప ౦బుచేయ గా ోతివన్'” అనునది సిద్ధించును. కాని 

తివన్ అనుదానికొటికు సూత మెట్టును ఆవశ్యకము కావున “బాలవ్యాకరణ 

సూతాపేక్ష యక్క బలేకుండ సిద్దించుటకె (ప|క్రియాలాఘవము న'పేక్షించి 

యించే *తివన్ొి అనియు వధింపలు డెను. 

“సూ. కె వర్హకంబు పరంబగునపుడు పిశేషణ నవర్థ కృంబుమీది 

యమహా త్రచృబ్దార్థ మునకు లోపంబు విభాషనగు. 2౧ 



(కియా పరిచ్ళేదము కరికి 

ఉ| క, లోక తయరాజ్యము మును నిరమి తముగాం గనిన 

కంటు. లజ .3౩ ఆ. ౧9౮. విభుని పంచినకంెబు. హారి. ఉ. ర ఆ. 

"జే, మ రత్నీంపం జూలియుండి మనుపకుండిన కం"కు కలన 

ముకలదె. విక.3 ఆ.౯౩. కుడిచినకంయెను తేతము పడసిన తెజు వధి 

కమం, డు పాడికిం జనుచోన్. ష్ట్ర వ్య. రో౮. పతశుమున కనినదాని 

కంకు. మొ! 

విశేషణ నవర్షకంబనగా “ఉన్న కలజి నవర్గ ... (బాల. (క్రియ. సూ) 
అను సూ తముచే విధింపంబడిన నవర్శ్యకము. ఈ నవర్ణ కముచేరిన పదము 

థాతుజ విశేషణ మనంబడును. (చూ, బాల క్రియ. ౪౭ సూ) కావున దీనిని 

విశేషణ నవర్గ కమనియెను, 
ఆమహత్తచ్భబ్దార్గము = అదిశ బ్బృము (దానిన్ మున్నగునవియున్ను 

కంకు అను చతు ర్డీ నిభ క్తి [పత్యయము పరమగునపుడు నవర్థ కాంత 

మగు క్రియాజన్యవిశేష అముమోద నుండెడి “యది”? శబ్దమునకు లోపము 

వికల్పముగా వచ్చును. 

ధాతుజవిశేష ణములమోడ విభ క్రిపత్యయము వివక్షించునపుడు తచ్చబ్ద 
మను[పయు క్షమగును. (చూ. బాల సమా. ౯ సూ.) అట్టి తచ్చబ్దము 

(అమహద్వాచకమయిన చో కంకి వర్ణ కము పరంబగునపుడు లోపించునని 

సూతతాత్పర్యము. 

లోక[తయ .. _కనినకం'కున్. ఇట కనిన అను భధోతుజవిశేషణమునకు 

కంకున్ అను చతుర్తివిభక్తి వివక్షితముకాగా తచ్చబ్ద మన్ముపయు క్రమృుయి 
కనినదానికంకున్ అని యగును ఈ సూత్రముచే దాని అను తచ్చబ్దరూపము 
లోపించుటచే కనిన కంశెన్ అని యయ్యును. లోపము వెకల్చికము కావున 

కనిన దానికంకున్ అనియు నుండును. 

వంచినదచానికం కున్. తచ్చబ్దార్ణలోపమురాగా. పంచనకంకున్ మనుప 

కుండీనదానికం కొన్. తచ్చ బ్లార్ణలోపము. మనుపకుండిన కంయున్. కుడిచిన 

దానికంకున్. తచ్చబ్దార్థకలోపము. కుడిచినకంకున్. 

"కేవల ధాతుజవిశేషణముమోడద కంకెవర్ణ కము చేరుటకు బాలవ్యాకరణ 
మునుబట్టి యవకాశములేదు. అందుచే తచ్చబ్దము లోపించెనని 'బెవ్ఫవలసి 
వచ్చెను. “గ 
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“శరిరీలింపణా నిచ్చట 'నవర్ణ కాంతము విశేషణమనుట యుచితముగాదు. 

విశేషణమయినచో దీనిచే విశేషింపంబడు విశేష్యము కానరాదు. వచ్చిన 
మాడు, వచ్చివధి, మున్నగుచోట ననుుపయు క్ష కనుగు తచ్చబ్దమునకు అర్థవి శే 

షములేదు. వచ్చిన అను విశేషణార్థమే బోధింపంబడుచుండును. ఏచేని వినే 

ష్యములేనిచో విశేషణము అధ్యాహృతమయిన “వస్తువు” అను విశేష్యముతోం 

గాని అను[పయు క్తమగు తచ్చబ్లమున కర్ణమగు వస్తువుతోంగాని యన్వయిం 

పకతప్పదు. ఇచ్చట నట్టి విశేష్యమెద్ది యు గుదురుపడదు. “శరణు... గలదె” 
ఇట మనుసకుండినదానికం కొ వేజయిన కల్టుషము కలధా ! అనిగదా యర్లము' 

ఇచట మనుపకుండినది యెవరు? అట్టి "దీనికం కు వేజగు కల్టషములేదు. 

కావున నిట “మనుపకుండుటి” అని 'యర్హము చెప్పుట యుచితము. ఇచ్చట 

నక్ష భాసించుచును నున్నది మనుపకుండుటకంకు వేజగు కలప ము లేదు. 
అనగా మనువళుండుళట మహోకల్యషము అని యర్థము వచ్చుచున్నది. కావున 

గ్ంళకు వర్ష్మక్రము ఫరంబగు నవుడు నవర్హి కము భా వార్జకంబగునని సూత్రించినచో 

ఖాసించు చున్న యర్జమున కనురూపనముగా నుండును. అపుడు నిరమి|తముగా 

కనుటకంకు, విభుని పంచుటకంకు, మనుపకుండుటకం కు, శుడిచుటకంకు 

ఆని, క్రమముగా వర్థమువచ్చును. 

యూ. సు విశేషణంబులమీ(ది యగు ధాతువున కన్నంత 
మునకు లోపంబు విభాష నగు. ౨-౨ 

జః | కరా విశేషణములకు :- "పెల్లుదొరల చెత్తురునై . భార, 
శీషత్తి ౧ ఆ ౨౭౦ “క. సౌందర్యవిలాసాడులయందునె తగులువడి 
యితరభురయని మగవారుం దజచు గలర. * కళా. ౭ ఆ, ౯౮. 

"క్ర తెల్లము నా కెజిగింపుము. వి.పు.౨ఆ. 

విధేయవిశేపణములకు :-- “క. లవణంబు కప్ప వుడుగుము. 
శ. 'హూరి.ళ ఆ ౧5౪. తెగు వస్తువు లహ్పన మంపువారు. కభా, ౮ 

అ.5౫. వరుని (పేమ నడువం చెగువాటుగొయు. కా, ౭ ఆ, ౨5౨౯, 

“జ. భనజ్ఞనకుం బరీత్సీతున్ భుజగజాల్నుుం డసవ్య్యావిపో గధూవమ కేతన 

హళింజేసి చేసె నతిదాంతుం గృతాంత నికేతనాతిధిన్. భార, శాడి ౧ 
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ఆ,.౧౨౮. పతుమున పెల్లుగం దొరగు కప్పముగ నడుగుము. కృతాంత 

నికేతనాతిధింగ. మొ! మంతులగా నొనరించితె. భార. సభా. ౧ 

అ.౨౬ ప, "వెరు! 

ఆగుధాతువు నన్నంతరూవములు కన్, కాన్, అనునవి. ఇయ్య వి (కియా 

విశేషణములమో(డను విదేయ విశేషణములమా:దను అను[పయు క్తములగు 

చుండును. అట్టి వానికి లోపము విభాష నిగునని భావము, 

కన్, కాన్, అనునవి బాల. క్రియ ౧౧౫ నూ॥చే విశేషణముల కను 

ప్రయు క్రములగును. అట్టి వానికి వెకల్చిక భొోపము నీసూ తను విధించుచున్నడి, 

"పెలుగా దొర(గు అనుటకుబదులు పలుదొగంగు అని [(ప్రయోగింప 

బడెను. సెల్లు అనునది తొరంగు అను [కియలోనికి విశేషణము. దినిమాంది 

కాన్ అనునది లోపిం'చెను, 

“తలచుగలరు” ఇకు తజుచు అనునది కలరు అను [కియలోనికి విశేష 

ణము. దీనిమోది “కాన్ '' లోపించెను. తజచుగాంగలరు అని యర్థము. ఇక 

తెల్లముగాననుచోటను “కాన్” లోపించెను. ఇవిమూండునూ [క్రింగూవిశేమణా 

స్థలములు, 

లవణంబుకప్పము ... ...! ఇందు కప్పము విధేయము, విశేషణము, 

దీనిపెనుండెడి “కాన్ '” అనునది లోపించెను. లవణము. కప్పముగా నడుగు 
మని యర్థము, 

ఇఖే తగువస్తువు లప్పనముగా నంపువారు, వరులి_పిమ తెరువాటుగా, 

గొశ్రైన్, పరీక్షితున్ కృతాంత నికేతనాతిధింగాన్ జేసెన్. అని యన్వయము, 

ఈ విచేయవిశేష ణములమిా.ది “కాన్” లోవించెను. 

ఈలోపము వెభాషికము కావున రానిపక్షమున కుదాహరణముగా 
“మంతుల(గా నొనరించితె'” అని చూపంబడెను, మంతుల(గాన్ అను చోటా 

6 జ్ఞాంట్ర్ ** త్రోేపింపలేదు. 

బాల వ్యాకరణమునం [గియావిశేషణములకుం: “గాన్” అనశుదానిని 

నత్యముగా నను[పయు.క్రమగునని విధించెను. (చూ. బాల, (క్రియ. ౧౯౫ నూ.) 

జాని కొన్నిచోట్ల నది కానరాకుండుటడే దానికి లోపము నీ సూతమునే |ప్రొథ 
వొాక్యర్ణ విధిరాజెను. 
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బాలవ్యాకరణమున( [గి నూవిశేషణములకు మాతమే అన్నంతమగు నగు 

ధాతువున కను. పయోగము విధింపంబడెను కాని విరేయ విశేష ణములుకూడ“ 

[గియలోనికే యన్వయించును గావున నవియు౦ [(గియావిశేషణము లే యగు 

ఠం జేసి కాన్ అనున దను[పయు క్రమగుచున్నది ఇట్లు నిత్యముగా “కాన్ '' 

ఈ స్థలమందు వచ్చుటచేత నియ్యది కానరాని స్టలములందు సాధుత్వము సిద్దిం 

చుట'కె యీలోపము విధింపవలసివచ్చెను. 

అఆలోచింపంగా విధేయవిశేషణములకు “కాక” అనుదాని యనుపయో 

గము నిత్యముకాదు. వీనికి బాల వ్యాకరణముచే ననుపయోగము విధింపంబడ 

లేదు. కాని భాషాస్వభావమును బట్టి విధేయ విశేషణములు [కియలోనికి కర్తలు 

గనో కర్ణులుగనో యన్వయించును. అట్టిచో నన్వయింపందగిన (క్రియ అగు 

ఛాతువుకూడం6 గానవచ్చును. అట్టియగు ధాతువు అన్నంతముగాం (బయోగింపథ 

బడుట తఅచుగాం గానవచ్చుచున్నది. ఆవిధముగా. (బయోగద్భృష్ట్రమగు కాక 

అనుదానికే లోపము విపొతమయ్యను గాని బాలవ్యాకరణముచే విపాతమగు 

చున్నదని భావింపందగదు. 

సూ, ఒకానొకచో నన్నంతమగు నగుధాతువు దీర్టంబునకు భావ్య 
ర్థంబున నున్న పరంబగునపుడు (హస్వమును గానంబడి 

యెడి, 3 

ఉ॥ తరుణీ యీరికిం జెల్లునె యరయగ చేమింతవాగ మనుకొన 

నిదినో పిరువీంక్ళోగ నున్నది తాంగర మద్భుతమయిన సవతి కయ్యము 
వీతన్. కనున్నదిజకానున్నది యని యర్థము. పిరువింక ర్త. కళో.౧ 

ఆ. 5౨ప. “నీకు నాథుండోగ నున్న షు ఈ నృపాలు నా 
కిప్పుడు చూడగా గలుగు ౯” (నాధుండుగ నున్న జనాథుండు కానున్న 

యని యర్థము). కళా, ఆ,౭౨ ప. మొ 

ఒకోనొకచే “కాడ” అనుపదమునకు “ఉన్ని పరమయి ఫావ్యర్థము 

వచ్చునపుడు “కొక” లోని దీర్చ ము [ఫాస్వమగుటయు. గలదు, 

బాలవ్యాకరణ ఎున “దానికి (పొస్వంబు విభావ నగు నన సూ్యతముచే 

(హాస్వము విథింపంబడెను. కోని క్రియోవిశేష ణములకును, నుజ్య(,ఆ ములకును 

ee ము కాజ అనుదానిని మాత మే యందుదాహరించుటజ్లే 
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భావ్యర్గమున నున్న పరంబగునపుడు హృస్వమురాదను తలంపున( (బౌఢ వ్యాక ర్ర 

యీ హగిస్వమును విధించెను 

ఉఠా. తరుణీ ... పిరువీగనున్నది...! ఇట గనున్నది అనునది గా 

నున్నది అనుదానికి హ౦9న్వమువచ్చినరూపము. కాగలదని యిట భావ్యర్శము 

వచ్చును. పిరువీ(కు (పీకులాటు కాగలదని యర్లము ఇట “కన్” అనునధి 

[కియావిశేషణమునకు6గాని నుజ్యంతమునకుంగావి అనుపయు క్తముకాదు విరు 

వీంకు అనునది కర్తగాని విశేషణముకాదని తెలియంజేయుటకే “పిరువీ(కు కర్ణి 
అని సూచించెను. 

“నీకు నాధుండుగనున్న ఇట ోకనున్ని” అనుదానికిం “గాగలి” యని 

యర్థము కానున్న అనియు రూపములు ఉండవచ్చును. ఇదియు భావ్యర్థక మే 

యగుటచే బాలవ్యాకరణసూ(తముచే [హస్యమురానందున విధింపంబడెను. 

సూ. శద్దపల్లవక్రియలు కొన్ని ద్వారుక్తంబులగుచో నుత్తంవదం 
పూర్వావయవమునకు లోపంబు విభాష నగు. ౨౪ 

ఉ॥ “చటుల ఖురోద్భటాళ్వ శేణింబాండి ఏరయంబున దునిమి 

తూంటాడియాడి” భార. విరా. ఆ.౫%౬ ప. సీ. ఇందు రారావయ్య 

విందులు విందుఖం చర్చిం బ్ల్వగ నడయాడి యాడి. వారి. పూ. 

అఆ.౧౫౯౩ పు “*“ీపోరాడియాడి చెన్నొదవెసేని” వారి. పూ.౭ ఆ. 

“వ. పరస్పర జమార్జులగుచు వాదడిచియడిచి. కాళీ.౫ ఆ.౮౯. “సీ 
ఎడనెడను గవళ్ళం దడంబడకుండంగ గుటుకులు మది బాదుకొలిపి” 

కళా,ర ఆ,రో౧. తదీయరూపమున్ మదిం దలపోసిపోసి. సగ.౨ ఆ, 

ము! పతుమున తూటాడి తూటాడీ మొ! 

ధాత్వాదులకు ధాతువు లను[ప.ము క్షమయి విలక్షణమగు నర్గమును 

జె'ప్పెనేని శబ్దసల్లవము లనంబడును. (చూ. బాల. (క్రియ, ౧౧౮, సూ 

శబ్దపల్లవములు ద్విరు క్రములగునవుడు ఉత్తరపదను (ఆమేడితము) 
లోని పూర్వభాగమునకు లోపము వికల్పముగా వచ్చును. 

క టయుల = తూటాడియాడి”” తూటాడీ యనుశ బ్లపల్గ్ల వము ద్విరు క్ష 

మయ్యెను. అంధు శతెండవపదములోని మొదటిభాగమగు “తూటి” అనుదానికి 
4 
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లోనసమువచ్చెను. తూటాడి తూటాడి అనియుండగా రెండవపదమునందలి 

ముదటిభాగము తూటు అనునది లోపించి “తూటాడి మూడి” అనియయ్యెను. 

ఇమే “నడ మాడి నడ యాడి”” నకకులోపము నడ*సూడియోాడి “పోరాడి 

ఫోరాడి” ఇట పోరునకులోపము పోరాడి మూడి “వాచడిచి వాదడిచి” ఇట 

“వాదు” లోపించి *వాదడిచి యడిచి” అయ్యెను పాదుకొలిపి పొదుకొలిపి. 
పాదు లోపింప పాదుకొలిపి కొలిపి “తలపోసి తలపోసి” తల అను ఆ మేడిత 

పూర్వభాగము లోపించి తలపోసిపోసి యయ్యెను ఈ లోపము వెభాషికము 

కావున కానిపక్షమున “తూటాడి తూటాడి”” మున్నగురీతి నుండునని [గంథ 

కర్త వివరి 'చెను. 

ఈ శబ్దపల్లవములు ఒక్కపదముగా "నేర్చుడి యేకార్థమును ఇచ్చుచుం 

డును అట్టి ఏకపదకల్పములయినవానికి పునరుక్తి రావలసినచో నంతకును 

ఇావలసియుండగా రెండవపదము కొంతభాగముమా(త మే వినవచ్చుట సరిపడ 
ధని భావింఛి యీ సూతముచే లోపమును విధించెను. 

జో 

సూ శబవల్లవకియలును ద్య౪వయవ; కియలును నమా వపంబులయి 
౧ ౧౧ ల! టా అణ 

పున ర్భహీతంబు లగుచో( దత్సూర్యావయవమ. లకు పటోపంబు 

విభాష నగు. లీ ౫ 

ఉ| “ఆ లతాంగిం వోడొాని చనుదెము తేననువుం గూడని 

పక్షమునందు. భోజ 2 ఆ.౨_౨F౯.” ఇలకుం దివికిం డన నిచ్చు నిచ్చియే 

నని వెసనార్చు. రా. అర, ౨ ఆ, ౧౨౬. మొ॥ పత్సమున, చనుదే. 

చననిచ్చి. మొ 

శబ్ద పల్ల్తవములు పూర్వస్తూతమున వివరింపంబడెను. ద్వ్య్యవయవ్యక్రియ 

లనంగా రెండవయవములు ల [కియలు. శబ్రపల్లవములు రెండుభాగములుకలిగి 

యున్నను ఆ రెండిటి యర శుకం కు విలక్షణమగు నర్థము సముడాయమనున 

భోసించును, ద్వ్మోవయవ, యలయందు అటు విలత్ర ణార్జము ఖాసింపదు, 

“రెండుకకి మయులును వాని ఇని యర్థముల"నె 'బోధించుభు 'సరస్త్రర మన్నితము 

లగుచుండును, ఇదియే వి! 5 భేదము. 
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ఇట్టి ద్వివిధ క్రియలును పూర్వ వాకక్టమున సమా ప్రములయి తరువాతి 

వాక్యారంభమున మటల [గహింపంబ డెనేని పునర్లృహీ తములం దు బూర్వభాగ 

మునకు లోపము వికల్పముగా నగునని సూ గార్జము. 

అలతాంగి... ... Bs స. చనుచెమ్ము అని పూర్వ 

వాక్యము సమాప్రమయితే తే ననువుగూడని యని మటల గృహిత మయ్యెను. చను 

"దెమ్ము అనునది శబ్దపల్లవము. ఇందలి రెండవపదమునందలి పూర్వభా గ మగు 

చను అనుదానికి లోపమువచ్చి “తేన” అనిమాాతమే గృహీతమయ్యెను. ఇది 

అత్యం తాద్యగ్గములందు ఏక వాక్యమున వచ్చిన ద్విరు క్తికాదు. ఇట వాక్యాంత 

రమున స సందర్భానుగుణ ముగ పూగ్వ|కి మయమే మణజల “గహింపంబ "డెను. ఇందు 

ఉత్తరభాగము ద్విరుక్రమునందువలి పూర్వకియతో సమానరూపముతో 

నుండదు. అందుచే నిది పునరు క్రి యనందగదు. కనుకనే పూర్వసూ[తముచేత 

లోపమురా లేదు. మటల విపాతమయ్యును. 

ఇలకుం దివికిం జననిచ్చు నిచ్చి... ... | చనన్ అను నుజ్యంతకియ యు 

ఇచ్చున్ అను తద్దగ్భ క్రియయు పరసృృరాన్వితములయి యిచ్చటనున్నవి. చన 

నిచ్చున్ = పోవుట కనుమతించును, అనియర్థము. చనన్ ఇచ్చున్ అను 

రెండవయనుణు కూడుటచే ద్వ్యావయవ[కియయని వ్యవహారించెను. ఇట చన 

నిచ్చున్ అని పూర్వవాక్యమున సమా పమయి ఇచ్చి అని పునర్షృహీతమగు 

నపుడు చనన్ ఆను పూర్వావయవము లోపముంజెదెను. “ఉక్రాగ్యానామ 

(ప్రయోగః'అను న్యాయమునుబట్టి పూర్వావయవమునర్గము (పకరణమును బట్టియే 

ల్రభించుటచేత వః మణల (ప్రయోగము విడువంబ డెను. ఇట్టి న్యాయము'చేత నే 

సిద్దిరచు చుండగా. వీకోపమనువిధించుటు స్పష్టార్థము. ఈ న్యాయ మనిత్యము 

కొపున [పయోగించినను దోష ముకాచు 

సూతవిహితమగులోపము వెకల్పికమగులచే చనుదేన్, చననిచ్చి, 

అనియు [ప్రయో గింపవచ్చునని వివరించెను, 

సూ ఒకానొకచో సహోర్థంబున యుష్కదస్మదర్థంబు లభిహితంబు 
లగునపుడు (క్రియలు తక్క _ర్హృకంబులు వభాష నగు. ౨౬ 

ఊఉ! “ఉ. ఏ_పకులుండ వెల్వడుము వేము సీ న్స్్లను స్తీ స్ నిపాది 

యున్” భార. అది.౨ ఆ.౬౩. వొసాకాన్తూడు సంజయుం ప్ యుప 

oe వట్టి ధరగ్ధమున ముకురిదుని నాశయిధిసవయ్య యతని? 
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బొందిన (బదుకు దీవ్రుం దమ్ములు సుతులున్ . భార. ఉద్యో.౨ ఆ.53౨౧, 

నేను నాసేనయు చాడిపెళ్టైద విశృంఖలతన్. హరి. ఉ ౩ ఆ.౯ర. 

ఆ. ఎలుగు రాలుపడగ నిట్లను బదునాలుగేండ్లు రాఘనుండు నీవు 

న న్నరణ్యభూములందు రశ్నీంచి చేడు కాజడవి నెట్టులొంటి విడిచె 

దనిన. జై .= ఆ.౬౮. మొ॥! పశీమున. మోహోంధుండు భీషండుం 

గశవ నీవుం గడగుండు. భార. సభా.౨ ఆ,౬3. మొ॥ 

సహారంబునన్ == సహయను సంస్కృతపదముయొక్క ఆగ్గ్నమున (అనగా 
కూడన్ అనునర్గమువచ్చునవుడు. యుష్టుదస్టదర్హములు కా నీనాశబ్లములు, 

అ భిహితంబులు = కియచేత. జెప్పంబడునవి. తత్క రృకంబులు = నీనాశబ్ద 

ములు కర్తలుగా గలవి. 

నీనాశబ్దంబులును సముచ్చయార్హ్లమ. తోంగూడి వేజొక కర్తయుగూడ 

నున్న వుడు క_రృ[పయోగముననున్న [క్రియలు నీనాశ బ్బములు క ర్రలుగాగలవి 

వికల్పముగానగును. అనగా వేజొక కర్త యున్నను వానినిబట్టి |కియకు( 

(బథమపురుష (పత్యయములురాక నీనాశబ్దములనుబట్లి మధ్య మో త్తమపురుష 

(సత్యయములే వచ్చుననిభావము. 

“ని పకులుండ ., నీవును నీ నిపాదియున్.ో ఇచ్చట నీవును నీ నిషాది 

యును అని యిద్దజునుగూడ వెల్వడుము అనుకియలోనికి కర్తలుగా నన్వ 

యించుచున్నారు. అయినను *నీ శబ్దమునుబట్టియే క్రియకు మధ్యమపురుషము 

ఏకవచనమునువచ్చెను. (వెల్వడుము అను కియచేత కర్త అభిహితమయ్యెను.) 

'కనుక వెల్వడుము అను[కియకు “నీ” శబ్దమే క ర్రయయ్యెనని తెలియవలయును. 

ఈకార్యము వెభాషికము కావున “నీవును నీ నిషాదియును వెల్వడుఃడు” 
అనియు నగును. 

“మున కావ్రుడు... (బదుకు దీవు దమ్ములు నుతులున్ ఇట క్రియ “బదుకు” 

అనునది, ఈవు తమ్ములు సుతులునుకూడ అను సహార్హమునుగలధు (బదుకుదు 

అనుక్రియ క ర్హర్గకమయియున్నది. కనుక ఈవు అనుకర్తనే య్యీకియ బోధిం 
చుదున్నది. అనగా “నీవి అనుదానినిబట్టి క్రియకు మధ్య మపురు మై "పెకవచనము 

వచ్చెను, తమ్ములు సుతులు అనువానినిబట్టి (పథమవురుప గాని బహువచనము 

గాని రాలేదు. వక్షాంతరమున [(బదుకుదు దివ తమ్ములు సుతులున్ అనియుం 

డును ఈ ఇెండును నీ. 'శబ్దమున రుదాహరణము ఖు, 
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నేను... ... దాడిపెళ్సైద ... | పెళ్టుద అను క్రియ "నేను నాసేన అని 

రెండు కర్తలున్నను |క్రియ క ర్హర్ణమున నుండుటచే నా శబ్దమునుఒట్టి యే పురుష 
వచనములం బొందెను. (క్రియ తత్క_ర్భకము కానపుడు సపెళ్టైదము అని 

యుండును. 

“ఎఏలుగురాలుపడగ... ... విడిజెదనిన.”విడిచెదు అనుకియ రాఘవుండు 

నీవును కూడనని రెండుక ర్రలున్నను [కియక ర్థర్థమునందుండుటచే కక గ? శబ్దము 

కర్త గాగలదయ్యెను. పశ్రాంతరమున “నెట్టు లొంటి విడిచెదరినియుండును. 

సహార్గమున్నను యూమష్మ్యదర్దకము కానరానందు కుదాహరణమును 

“మోావాందుండు... .., గడంగుండుిి అనిచూసపెను. ఇట “*ీండంగుండు అను 

క్రియ నీవు అనుదానినిబట్టి యేకవచనా_ తముకాక నీవును ఖీష్యుం డును అను 
"రెండుక _రలనుబట్లియె బర _ఒయ్యెను. నీవు అనునది యొక్కటియె 
క ర్రయయినచో కడంగుము” అనియుండును. ఇళ్లు అస్మచ్చబ్దస్థ్టలమును 
నూహింప:దగును. 

సూ తమున “సహార్థంబుని అనుపడము ఉచితముగాదు. సముచ్చ 

యార్థంబజ:'న (చార్జంబును ననుట తగును ఉదాహృతస్థల ములందంతటను ఉన్చ 
అను సముచ్చయార్థకశబ్ల మేగలదు. “సీవును సీ నిషాదియున్ ” ఇటను 4బ్ల 
ములు చార్ణమునే బోధించును. ఇకే ఈవును అనియు నాసేనయున్ నీవున్ 
అని యః తట చార్జక మేగలదు. కాఘవుండు నీవు నన్నచోట స్టిరపరకత్వమున 
నువర్గ ములోపించ నన(దగును, ఇట సహార్దమురాదు. సహార్ధమే వచ్చె నేని 

సహార్జకమ, తోంగూడిన య(పథధానమునకు తృత్రీయోవిభ కి కి రావలసియుండును. 

(రాముండు నీతతోడ వచ్చేను.) కరణసహార్థ తుల్యార్ణయోగంబులం దృతీయకు( 
దోడవర్గ కంబగు'నను బాలన్యాకరణసూ[ త "ముందుకు ప్రమాణము. సహార్ణమే 
వచ్చెనేని డ్రయతోడ నన్వయము [పథానకర్తకు మాతమే సంభవించును. 

అ్యపథానము కర్తగా గయలోని గన్వయింపదు, ఆ టి చో నీనాశబ్రములకు 
మాత్రమే క్రియలోని కర్తలుగా నన్వయమువచ్చునపుడు (క్రియలకు తత్కర్తృ 

కత్వము మజల విధింపనక్కణ లేద. వజొకక ర్త లేనేలేదుగదా. 

సహార్ధము అనగా తోడ అనునది కాదనియు *ీకూడన్”' అనునర్థ మే 

(గ్రంథకర్త క భీష్ట మనియు? దలంపవలసి మున్నది. “నీవును నీ నిష డియు 

గూడ వెల్వడుము” అని యిచట “కూడ” ననునర్ద'మే భాసించుచున్నది. ఇదియే 

సహాోర్గమని భావింపవలయును. ఇట్టి చోట్ల కూడ ననునది బవకోర్ల కముకాద్లు 



8824 వైఢవ్యాకరణము 

కూడుధాతువు నన్నంతరూపము. ఇట్లు [(భమకలిగించు “సవార్థంబున” అను 

శబ్దమును (బయోగింపక “సముచ్చయార్థమునందు'' అని నిస్సందేహముగా 

నుండునట్లు -నూతరచనయుండుట బాగు. 
పెని వివరించినరీతిని సముచ్చయార్హముతోంగూడిన “నీ, శా''శబ్లము 

అభిహితంబులగునపుడు ఇతరక ర్రలును [బధమాంతములుగ నే యుండును. నీనా 

శబ్దము లతోంబాటు ఇతరములును |కియలోనికిం గర్రలుగా నన్వయించుచునే 

యుండును “నీ, నా శబ్లములుమాత్ర మే క్రియలకు కర్భృవాచకములగుట 

యెన్నడును బొసంగదు. కావున నితర క ర్భవాచకములున్నను “సీ నా! 

శబ్బములనుబట్టిమాతమే క్రియలకు. బురుషవచనములు వచ్చునని సూత 

ఆాత్సర్యముగా గ౦పాంపవలయును. 

క_ర్భృవాచకము లనేకములయినపుడు అయ్యవి వేర్వేరుగా. గాని ఆన్ని 

యుఃగలసి మొ తముగా గాని క్రింయతో నన్వయింపవచ్చును. వేర్వేరుగా 

నన్వయించునన్నచో కర్హృవాచకము లేకవచనాంతములయినచో (గయకేక 

వచనముచేరును. అన్నియు(గలని మొ తముగా* [గియతో నన్వయించుట 

విపక్షితమయ్యె నేని (క్రియ బహువచనాంతమగును. క ర్హన్వయ వివక్ష ననునరిరచి 

కిియకు .వచనమువచ్చును కనుకనే 'మహద్చహుక ర్హృకకి9య కేకవచనంజు 

వీభాన నరు (క్రియ. ౬ సూ నని యీతండు సూత్రించెను. ఈ యుభాహ 

ఠణములందు( (బత్యేకాన్వయము వివక్షితమగుటచే నేకవచనము కిగియకు 

చేరెననియు ఒహుత్వము వివక్షి తమయ్య నేని “నీవును నీ నిషి'దియున్ వెల్వ 

డుడు'' అని క్రియ బహువచనాంతముగా నుండుననియు. ెలిసికొ నవచ్చును. 

[పత్యేకాన్వయము వివక్షి తమయినవుడు నీనాశ బ్లములు [(పయు కము 

అయనడో “నన్యయుష్మదస్కత్కార్యం బుత్తరో త్తరంబు బలీయంబు.”' (బాల. 

కోరు ౩౬ సూ.) అనుసూ[తముబే నీనాశ బ్బములను బట్టియే కింయకు( బురుష. 

పచనములు వచ్చుచున్నవి. అందుచే నీస్మూత 'మనావశ్యకము. అనగా ననేక 

క -రృస్థలమున “నీ నా” శబ్దముల పయోగముగూడ నున్నచో ' బాల జ్యూకళ 
ణానుసారముగా నీనాశబ్దముల ననునరించియే కికయాలకు బురువవ న నదులు 

వచ్చుచుండగా మజల' నీ సూతమును రచించుట అనాచశ్యక మని భావము. 

తన్యయుష్యదస్కశ్రార్యం బు త్తరో తరంబు బళీయంబు*'అనుహస్మూతము 

“్యాజళ్స ను మారును 'ధన్యుఆరు.”” మున్న గూ కేవలా డిశేడుణ ముఅనిటుంక మోయు 

భ్రనింభఖూర్లగి తార్లుమ ఘారును వచ్చితిరి మునుగు 'క్రియలవి సనక మఘుణన్లు 
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అ 'సూ[తము వర్రించును. కనుకనే యీ సూ[ తము ((కియ. ౨౯౬.) విధించిన 

యుపష్మదస్యృత్క _ర్హ్భృకత్వము రానిపవక్షనున ““భిస్తుండు గేశవ నీవుం గడంగుండ్రు” 

అనుచోట భీష్యుండు అనుదానింబట్టి పథమపురుప (పత్యయమురాక “నీవు” 
అను కర్తనుబట్లి మధ్యమపురుష (ప్రత్యయ మేవచ్చి “కడంగుండుఅని యయ్యను. 

ఈ స్థలమందు మధ్యమపురుష రావలయునన్న( దైక్ళత సూ|తను వర్తింపదు 

కావున ““నన్యయుష్ట”” దిశ్యాదిసూ తము నాశ్రయింపక తప్పదుగదా |! 

సూ. క ర్భృభూత।క్రియతోడం దత్క_ ర కన్వయం బగు. ౨౭ 

ఉ॥ నీవు రావచ్చును. బోనచ్చును,మొ॥ ఇందు రాం బో నను 

క రృభూత[కియలతో వానికి గ్వ్త్హ్తయ' నీ వనుడాని కన్వయంబని 

యెతుంగ వలయును. 

కర్హృభాత।| క్రియా వేటొొక| కియకుం గర్హయగుచున్న థా వార్థక 

(కియాశ బ్దము. తత్క-_ర్హకు= భా వార్థక। క్రియణొక్క- కర్తకు. 

ఒక క్రియకు గర్హయగు భావార్థక |క్రియావాచి పధముతో దాని 

కర్తకు అనగా భా వార్థక (కియయొక్క కర్తను జెస్పెడి శబ్దమునకు అన్వయము 

కలిగియుండును. ఆనగా [బథానమగు క్రియలో. గర్తయగుచున్న భావార్థక 

శబ్దముతో ధాని కర్త కన్వయంబగును. 

బాల వ్యాకరణమున ““వలయ్యాది [కకియలకుం గర్తయగు భొవంబునం 

దునుజీయగు'' (క్రియ. ౧౨౨ సూ నను సూత్రముచే భావార్థమునందు నుక్ 
(ప్రత్యయము విదీంపంబడను. అట్టి నుజ్యంత కియలోనికి దాని కర్త కన్వయము 

కలుగునని యిట జెప్పుబడుచున్నది. 

నీవు ర*వచ్చును. ఇట “రాన్'' అనునది కర్షృభూతకిియ అనగా 

వచ్చును అను కింయలోనికి “రాన్ *' అనునది కర్త యగును. అందుచే *రాన్* 

అనునది క్రృభూతకియ యని 'ెప్పంబడుచున్నది. రాన్ == వచ్చుట, 
వచ్చును == తగును అని యర్థము. వచ్చును అను [కియలోనికి రాన్ అనునది 

క రయగుఛో నీవు అను పదము దేనితో నన్వయించును ? అను శంకకు సమా 
ధానముగా రాన్" ఆను క ర్హృభూతకి9యలోనికి “నీవు” అనునది కర్తగా 

నన్వరుంచునని తాత్పర్యము. 

“ఇళ్లు సీవు పోవచ్చును” అనుచోట నీవు అనుదానిక “పోన్” అను 

భావార్థళ జదములో ని కన్గయము, సీవు పోవుట తగుకని యర్థము 
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ఈ స్తలములందు గల యన్వయక౦9మమును విశదవబచుఠకుకు మాతమే 

యౌ సూతంము రచింపంబ'డెను. నూతనముగా నన్వయమును విధించుటగాని 

బాలవ్యాకరణములోని లోపమును దీర్చుట గాని యౌ సూత9మునకు( బయో 

జనములు గావు, పౌ9ఢ వ్యాక ర్ర వివసణము స్పష్టార్హ మే. 

సూ, ఒఓలకు సందేహోర్డంబులకు వలయుచో( గెొన్నియెడల? గదా 

కదే లనుపయు కంబు లగు ఉద్దశ్యంబు ద్య్యవయవంబెని 

విధానంబం దొెక్క_టి కడదాని కగు, _౨లా 

ఉ॥ ఎంత కృ తార్టల మోకా ! వి. పు.౭ ఆ.౫౭. శాంతంబు 

కాదోకదే ! భోజ. 9 ఆ. ౨౩౨. అవునా కాదోకచా ! రావమూ.౬ 

ఆ,౧౩౦. మెం! 

సంచదేహార్గకములకు = సంచేహసూచనము అర్భముగాగలవి. జ, ఓ, అను 

శబ్దములు సం'దేహార్గకములు. ఈ యవ్యయశ బ్లములకు కావలసెనేగి కొన్ని చోట్ల 

కదా, కదే, అనునవి అనుప9యు క్రములగుచుండును. ఉదేశ్యము రెండు భాగ 

ములుగల దేని వానిలో: జివటి భాగమునకు మాత్రమే కదా కదేల విధానము 

సంభవించును. అని నూత ఇాత్పగ్యము, 

ఉ-ధ్రేశ్యము. 'దెనినింూర్చి కార్యము చప్పంబడునో (విదింపంబడునో 

అయ్యది యు ధ్రేక్యమనంబడును. ఒడ వస్తువు నుద్దేశించి ఒక విషయమును 

'జప్పుట విధానమనంబడును. 

““ఎంత6గృతార్హుల మోకదా”' (కృణార్హులము + పీ 4 కదా ఇట ఓ అను 

దానికి “కదా” తనుప9యు క్రమయ్యెను. “శాంతంబుకాదో కదే*'ఇది ఓ అను 
డానికి కదే అనుపంయు క్రమగుట కుధాహరణము. 

సూ. తజణుచుగం (గియలమీ(ది కదకదవుల కన్నాదులు పర్యాయం 

బున ననుప్రయు కంబు లగు, ౨౯ 

ఉ॥ “ఆ. అలసితివిగదన్న ! యాకొంటివిగదన్న !” భాగ.౧౦ 

స్క_ం. పూ.౨౫౫౯. “* పఏయపురాలవైతివి గదవే యిపుడు.” విజ. 3 

ఆ.౧౨౫. మొ॥ తజుచుగ ననుటచే ఉ. పూతపసిండివంటి వలపుం 

బచరించు కులంబు సీతికిన్ లేతగదమ్లు యిత్షైజిగు లేను, స్వా.క ఆ.3 3 



(కియా పరిచ్ళెదము లీక్ 

ద యూంబు రాశి విగద మ్మా. భాగ ౧౦స్మ్క-ర పూ..౧౭౪౨. ఇత్యాదు 

లూహ్యంబులు,. 

తనుగుభాషయందు కద, కరవు, అనునవి కొన్ని పదముల మోదం జేర్చి 

ప్రయాగింపం' డునుండును. అట్టి కద కవవులు [కియలమీా:ద6 జేరియున్నచో 

వానికి అన్న, ఏ, అమ్మ, మున్నగునవి పర్యాయముగా ననుపయు క్రములగుట 

తటచు గా. గానవచ్చుచున్నదని భావము. పర్యాయమనగా నొక్కొాకటి 

ఒకొక సొరి వచ్చుట. 

“అలసి శ్రిఒిగదన్ని” ఇట అలసి శివి అను క్రియూపదముపెనున్న కద అను 

దానికి అన్న అనున డనుపయు క్రమయ్యను. ఇ-కే అకొంటివి అనుకి నుకు 

మో(దనున్న కడకు అన్న అను[పయు క్రమయ్యెను. ఇళ్లే మిగిలినవి 

యూహ్యాములు. 

ఐతి +. కదవు బా ఏ = ఐతిగదవే. ఇట ఏ అను[పయు క్షమయెను, 

తజచుగా6 [గియలమి6ంద వచ్చుననుటచే నొక్కొకచోట సుబంతములమో(ద 

నున్న కద కదవు లకును నన్నాదు లనుపయు క్రములగుట కలదని తెలియ 

బడుచున్నది. 

పూత... లేంతగదమ్మ ... లేమ. ఇట లేత అనుదానిమో(ది కదకు అమ్మ 

అను[పయు క్తమయ్యును. చేత అనునది తిజంతముగాదు. సుబంతము. అయినను 

అమ్మ అను[పయు కోమయ్యను. “దయాంబురాళివిగ దమ్మ” ఇట అంబురాశియు 

సుబంతయమే. దీసిమొ?ది కదకు అమ్మ అన్నుపయు క్రమయ్యెను. సూతమునందలి 

క్రియలు అనుపదమునకు సమాపక|క్రియలని తాత్పర్యము. 

సూ. అన్ఫిత్యయా_తమగు నగుధాతువు కొన్నియెడలం బెక్కు 

చోట కొొక్క_టియు నగు, అ 
<7 

ఉ॥ “శే, ధరుజుండు తూర్పు భీముడు దహ్నీణంబు నునుండు 

పడమర :(వలర్థి ను_త్తరంబుగా వేట:బోయిరి రాజమఖ్యు లనఘు లిం 

తకు వత్తురు వినుతబలులు, భార, అర.౬ ఆ. ౧౫౮. వతమునసం దూ 

రగ, దఖీణంబుగ, పడమరగ ననియు నుండవచ్చును, 
కొన్నియశల అ[న్నత్యయాోంతనుగు ధాతువు (కాన్ అనునది “పెక్కు 

చోట్ల: (బమయోగింపవలసియుండగో నొక్కచోట'నే ప్రయోగించుటయు వగును, 



వ్లీరి ప్రాఢ వ్యాకరణము 

ధర్భజుండు పం ఉ తరంబుగాన్ అని యొక్కచోట'నే కాన్ అనునది 

[పయోగింపంబ'డెను. తూర్పుగాన్ దక్షిణంబుగాన్ పడమరగాన్ అని యుండ 

వలసియున్నను నట్లన్ని చోట్ల “కరన్ *’ [పయోగింపంబడ లేదు. ఇక్కార్యము 

క్వాచిత్మ మగుటచే నన్నిచోటను శాన్ అనునది [పయోగించుటయు. గలదు. 

ఆ విషయమును ““పక్షమునన్ ” అని |గంథక ర్తయే వివరించెను. 
సూ. కాది కదార్హకంబగు. ౩౧ 

WEA శె "రెికృపగాదె నాకు నక్షుయబలంబు జే. ౨ ఆ.౬ర, 

కాదె అను నవ్యయము కదా అనుదాని యర్హమున.6 (బయోగింపంబడు 

చుండును. శౌరి ,.. ... శౌరి కృపగదా అను నర్జమున శారి కృపగాదె అని 

పయోగింప(బడను., 

ఇది మొదలు నాల్లుసూతములు "కేవల మర్గనును చెప్పునవియే యగు 

టచే వ్యాకరణమునకు సంబంధింపవు వ్యాకరణము కెబ్బ్లశాస్త్రముగదా. 

ఇస సూ. అయికానవ్యయంబులు స్వయ మర్థకంబులగు. త్రి 

వనాండీయి వచ్చాను. వాడుగా వచ్చెను. వాడు తనంత వచ్చె 

ననుట. ఉ. తలంపరు సీకుదెల్ప నీవై పరికింపవంచు దురహాంకృతి నా 

యమగన్న దంపతుల్. కళా. ౭. కె, అక్నీణ ప్రభావుండు సర్వకళాసం 
జనకుండు నారదుండుగా రా. జూది. నిర్య ౫ ఆ, 5౫. వెరు! 

అయి, కాన్, అను నవ్యయంబులు రెండును స్వయముగా నను నర్థము 

నిచ్చును. స్వయముగా ననగా వేరొకరి _పేరణములేక తనంతట తానే అను 

నర్గమని వ్యాక ర్ర యభి|పా నుముగా వివరణమునుబట్లి తెలియవచ్చును. 

ఉదా. వాండయి వ సాను, వాడు గావచ్చెను, ఇచ్చట నాండు తనంత 

ఇాను వచ్చెనని యర్హము. 

తలంపరు... ... ఇంప్యుది అందుకుదాహరణము నీ'వె పరికింపవనగా నీవు 

స్వయముగా పరికింపవని నుర్దము. జడి *అయి కుదాహరణము. నారదుండు 

గా రాంజూచిో ఇట నార ఏంట స్వయముగా రాంగాజూచి అని యర్థము. 

ఇది కాన్ అనుడాని కుదాార£ఓ౬.బుి అయి అనునది అగు ధాతువుమా:ద *ఇ' 

(పత్యయ ము చరినరూపవ ౫. కాన్ లనునది అగుధాతువు నన్నంతరూపము., 

శః రెండుపదములకును 1 శాంత త మున్నంతాద్యర్ణములు సు[పసిద్ధములుగా 



(కీయా పరిచ్ళేదము §89 

నుండుటచే స్వయ మర్టకములగుట చెప్పవలసి వచ్చెను. ఇతరార్థములును వీని 

కుండును కావున స్వయ మర్గకంబులును అగునని సూతమున సముచ్చయముం 

డుట అెస్సయని సుబోధినీశారులు చెప్పుట యుచితమే. 

నీవై పరికింపవంచు అనుచోట అయి అను పదము స్వయమర్హకముగా దు. 

అసంభవమును సూచించును. నీవెరావు నీచేతనై యీపని జరుగదు. నీవెంత 

బోధించినను నేనై వినను. మున్నగుతీరున నెన్నడును అట్లూజరుగదను నర్థము 
వచ్చునుకాని తనంత ళానను సర్గము రాలేదు. “నివ పరికింపవు '' ఇట నీవెంత 

మా్యతమును పరికింపవను నర్హమే యిట సందర్భానుగుణ ముగా నున్నది. 

“నారదుడు గారాజూాచి'' అనునది యతి ప్రై*సాడిస్థలోదాహరణముకాదు, 

సూ, అకానిత్యర్థకంబగు. ౩౩ 

ఉ॥ అపజయమశకాలవీంచి. భార. అర.౨ ఆ.౬౩. మొ! 

ఈ ట్ర?) అనునవధారణార్థక ముమిా(ద 66-ాక్రా అను నగు ధాతువు 

నన్నంతరూపము. |పయు _కృమయ్యినేని రెండును గలసి “ఇతి” అను 

దాని యర్థము (అని) గలదగునని భావము. 

అపజయము అ కాన్ = అపజయమకాన్. అపజయమని లక్షించి 

యని యర్థము. 

అలోచింపగా పెరీతి నర్జము చెప్పుట సరికాదు. ఉదాహృతస్థలమున “నప 

జయమే యగుట నూహించి*' అని యర్హము వచ్చుచున్నది. ఆట్లియర్హ'మే సంద 

ర్భానుగుణము. శబ్దములను బట్టి అట్టి యర్థము సరళముగా వచ్చుచుండగా విలక్ష 

అార్థమును గల్చ్బించుట యుచితముగాదు. “అి' అను నవ్యయమునకు (పసిద్ధ 

మగు నవధారణార్థమును విడచుటయు “అ, కాన్ '' అనునవి అపసిద్ధమగు 

నిత్యర్ణమును బోధించుట యును సరళముగా( గన్ఫట్టదు. ఇచట “కాన్ ''అను 
నది భా వార్థక పత్యయా౭ం తమని చెప్పిన బాగుగా సరిపడును. అపజయమే 

యగులు భక్షించి యని యర్థమువచ్చును. 

సూ. కరంగు తలంగు మెఅయ్యాదులంతర్భావిత (పేరణంబులు 9౪ 

అంత'రా విత జళణారకములు = | ఉరణారముగూడ తవు ంతర్భావిత _ ర భు= | న్ లో 

నిముడ్భ్భుక్ "నినన, 



శ్రీ40 పొఢన్యాకరణము 

కరంగు తలంగు మెఅయు మున్నగు |క్రియలు స్వార్ధకములేకాక |పీరణా 
ర్లకములుగూడ నగును. అనగా నించుగాదులు చేరకయే (పేరణార్థము.ను బోధిం 

చునని భావము, 

దీనికి (బయోగములు శబ్దరత్నాకరమునుబట్టియే యూహింపవలయును, 

సుబోధినీకారు లకే యుదాహరించిరి. 

కర6ంగు (అ(పేరణము) రమణభుజానిపీడన గరంగిన కాంతల, లక్ష్మీ ౩ఆ. 

[(పేరణమున. కరగించు. ఎ గీ. కుసుమబాణుని భాణముల్ గూడ నెదు గరఃగి 

నేరిమి వాటించి (బాణములను కరంగునట్టుచేసి యని (పేరణార్థమ్సు భార. 

విరా,౨ అ.౨౭, 

తల;గు. (అ_పేరణము) నలుండును ధరణీరాజ్యము తలంగగ భార.అర ౨ 

ఆఅ.౪౬. తలంగగ = పోవగాన్ అని యర్థము ('పేరణము) ఒరుల దుఃఖంబులు 

తల6ంగ6బ. ట్రిన ధర్మ శీలుండు, భార. అది,.౬ ఆ.౨౮ఇప॥ తలంగింపంబు ట్రిన యని 

యర్థము. 

మెజయు. (అపేరణము “-వ్పెజబునీి యే నుపచారము వేడ్క సేయగా”” 

భాను, ౩ ఆ, మెజసి == (పకాళించి. ((పేరణు “అపొరబలంబ.ల్  మెటయు 

నెడ.”' భార. ఆది. ౫ ఆ౧౬౯ ప. మెజయునెడ = మెజయ6జేయునవుడు. 

అదిషదముచే “ఆగు! మున్నగు వానిని (గపింపవలయును. దీని క్యపేరణార్హము 

(సిద్ధము. (ప్రేరణార్జమునకు - చెలులాంగినచోట వసు. ౩ అ. చెలులు ఆపిన 

చోట నని యర్షము, 

సూ. అడుగ్వాదులు ద్వికర్మకంబులు,. 3౫ 

అడుగు మున్నగు ధాతువులు కొన్ని. శెండు కర్ణులు కలిగి 

యుండునని భావము, 

సంస్కృతమునను దుహా, యాచ్చ, మున్నగు ధాతువులు ద్వికర్యక ములని 

ఇప్పంబయడెను. అకు యిటను “అడుగు” మున్నగు ధాతువులు ద్వికర్భక్షోములగు 

నని తెలియవలయును, 

“ఆంజనేయుడు సీతను 'కేమ మడిగెను."” ఇట సీత, 'శ్షేమము, అను 

శింతును కర్మ లే. 
ఇది (కియాపరిచ్చేదము. 

Oe THE 
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ఛాతువులకు విధింపంబడిన డుఖ్ భిన్న పత్యయంబు క్చత్తు అని బాల 

వ్యాకర్త చెప్పెను. అనగా ధాతువులనుండి యేర్పడిన నామవాచకములేకాక 

ఇ[వత్యయాంతములు నుజి పత్యయాంతములు (చెసి, చేయన్) మున్నగునవి 

యు గృద న్లముకేయని భావము, అట్టి కృదంతముల నెల్ల నీ పకరణమున( 

జెప్పలేదు. |కియాపరిజ్చేదమ.న( గొన్ని కృదంతములను అనగా నవ్యయను 

లును విశేషణములను అయిన కృదంతములను జెప్పి నామవాదరములగు 

కృదంతములనుమా[తమే యిందు నిరూపీ.. పను. చేసి చేయన్ మున్నగునవి యు 

గృదంతములే యని బాలవ్యాకరణమును ఒట్టియేగాక సంస్కృత వ్యాకరణ 

సామ్యమునుబట్టియు: చెలియఃబడుచున్నది. 
a నూ, డయ్యు దయ్యు ల” చ ప్ప పవుచ్చుల కీవర్ణ క బగ ఆగుచో రో 

9 రడ హల్లులు ప పకారందు అగ. 

ఆ! డప్పీ. దప్పి. నొప్పి. ఖప్పి. 

డయ్యు దయ్యు నొచ్చు పుచ్చు అను నాలుగు ఛాతువులకును “ఇ” అను 

(పసత్యయము వచ్చును. ఇ (ప్రత్యయము; చేరున సప్పుడు “పె పె ఫాతువులలోని అంత్య 

సంయు క్ర హల్లులు రెండును పకారములబుగా మాకును! 

_డయ్యుష ఇ డప్పు ఇ = డప్పి. దయ్య 4 ఇ = దప్పు 2 ఇ దప్పి. 
నొచ్చు  ఇ== నొప్పు £ ఇ=నొప్పి, ఫుచ్చు[(ఇజ సుఫ్వ 4 ఇ = వుప్పి. 

ఈ రూపములు బాల వ్యాగరణమున సాధింపంబడ లేదు కనుక నిచ్చట 

సొధించెను, కృత్తుల కర్ణంబులు యధాప్యవప*రంబుగ [గాహ్యాంబులు, అని 

| బాలవ్యాక ర్త చెప్పియున్నాండు. కావున నిందలి కృళ్తులకును నే [ప్రయోగ 

ముల ననుసదించి యర్లమును గహింపపలయును, ఈసత్యయము భా బార్హక ము. 

డప్పి అనగా పిపొన. 

డకారము (కొన్నియెడల) దకారముగా మోజునని బాల వ్యాకరణం బున 

(1వకీ, ౧౪ సూ.) జెప్పంబడినందున నింధు డప్పి, దప్పి అను శజ్లములను 

వరుగా సౌధింపనక్కుజలేదు,..దయ్యూధాతువును సూతమున విడుపు దుమ. 

ఇందలి ' పుచ్చు భాతు ఫృ పురుగువట్టు అను గర్ణముగలదియని తెలియనల యును, 

[కహాతు లలు వుచ్చుధాతుకృ నెట (గహొంజేరాళ్లు, 
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సూ. రాయున కిడి వర్షకంబు నగు. లి 

ఆ॥ రాయిడి. రాళ. 

““రాయు అను భాతువునకు ఇడి అను వర్గకముకూడ వచ్చును. అనగా 

ఇడి వర్గకమును బాల వ్యాకరణమునం జెప్పుబడిన మాయ్యాది వువర్గక మును 

గూడ వచ్చునని భావము. ఉదా: రాయు ఎ ఇడి = రాయిడి (లేదా రావు.) 

రాచు అను పూర్వము దితపారము సరికాదను సుబోధినిలోని వాతసరియే, 

సూ. ఈర్చుబ్బుకంమ దువ్వు వడ్డించుల కెన వర్ణకంబగు. ఆఅగుచో 

ఈర్పుబ్బుల చకార బకారంబులు వకారంబులగు, వడ్డించు 

నించు లు_ప్పంబగు, 3 

ఉ| ఈర్పెన, ఉప్పెన, కందెన, దువ్వెన, వడ్డన. 

ఈర్చు, ఉబ్బు, కందు, దువ్వు, వడ్డించు, అను ధాతువులకు “ఎని అను 

ప్రత్యయమగును ఈ పత్యయము పరమగునపుడు ఈర్చు ధాతువునందలి చకా 

రమును ఉబ్బుధాతువునందలి బకారములు రెండును పకారములుగా మాటిపో 

వును. అశ్రు వడ్డించు ఛాతువులోని ఇంచు అను భాగమునకు లోపము వచ్చును. 

ఈర్పు | ఎన పకార దేశము. ఈర్పు ౨ ఎన. నిత్యసంధి. ఈర్పృన. 

ఉబ్బు 4. ఎన. బకారద్యయమునకు పకారద్వయా దేశము. ఉప్పు =. ఎన 

సంధి ఉప్పెన. కందు ౨ ఎన. సంధి. కందెన. దువ్వు 4. ఎన, సంధి దువ్వెన. 

వడ్డించు _- ఎన. ఇంచులోపము. నడ్స్ _ ఎన వడైన, లోకమున ఉబ్బు, 
యె ళం C3 

కందు, అను శబ్ద్లములును గానవచ్చుచున్నవి. అవి “ఊఉ” వర్ణకాంతమ. లని 

యూహింపనగును, (చూ, బాల. కృద. ౨౧ సూ.) అట్టిరూపములెగాక ఎన 

[పత్యయాంతములును నుండునని (పాధఢవ్యాకర్త యాశయము. 

వడ్డించులో ఇంచు అను భాగమునకంతకును లోపమును విధింపక 

చిందుపూర్వక చువర్ణమునకుమాతమే విధించినను నపడాదిస్వరసంధివచ్చి 

“వాని” అని యగును. కాని సంధి విధాయకసూత మక్కరలేకయే రూప 
నిప్పు తి యగునను లాఘవమును సూతనిర్భాణమునందలి సొకర్యలాఘవము 

అకు అ'పేక్షించి “ఇంచు” లోపమును విధించెనని తలంవవలయును, వాన 

ఖనుళూపము 'నెశకారయు క్షముగా నిచట సాధించేను. వడ్డన అనునథియే: వ్యవ 
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హోారమున6 దబచుగా వినవచ్చును. శబరత్నాకవమున ““వ డ్జైన”కు (ప్రయోగ 

ములను జోూపలేదు. మహాకవుల (పయోగములను బట్టి నిశ్చ యింపవలయును. 

నూ, పురవర్ణకంబు కాచు దాంచు దాయానులకగు. భి 

ఉ| శాంపువనము దాంపునసు, జాఫఘరము, మొ! 

కాంచు దాతు గాయు మున్నగు భాతువులకు ోపుర' అను [ప్రత్యయము 

వచ్చును. కాంచు పుర. బాల.క్క ౨వా చే దువర్షలోపము. కా6ంపుర. (పథ 

మెక్రవచనము వర్గకము రాయా రాము”, ఇ-ట్రై దాంవుగము రాంచుట అని 

యర్షయ దొాయు ధాతువునకు జ నము అనియే రృుపంతరూపము. (ఇందర్హ 

బిందు వుండదు) సమీాపించుట, | పఫెపీ, అని యర్హములు. ధాతువుల అర్థమును 

బటి కృదంతముల యరము లూహ్యాములు. 
6 థు 

సూ, ఎక్కుుదిగులకుం (బేరదార్థంబున మతివర్శకంబగు. ఆగుచో 

నెగు ఎక్కు.న కాదేశంబగు. వౌ 

ఉ॥ ఎగుమతి, దిగుమతి, ఇ్రట్ట ఎగువ. 

ఎక్కు, దిగు అనుధాతువులకు (పేరణార్థమున “మతి” అను (పత్య 

యము చేరును, ఎక్కునకు మతినర్గకంబు అగునపుడు “ఎగు”” అను నాచేశ 

మును వచ్చును. 

ఎక్కు శ మతి, ఎగు అదేశమురాగా, వగు + మతీ == ఎగుమతి, దిగు = 

మది == దిగుమతి. ఎక్కుధాతువునకుం (టీ రణార్హ మనగా ఎక్కించుట అనగాం 

బంసించుట యని యర్థము. డిగుధాతువుః కుం _విరణార్డ మనగా దిగునట్టు 

చయుకు. అనగా అప్పించుట రు" యది. “ఇట ఎగువి' అనగా ఈవిధము 

గనే “వ” అను |పత్యయము పరమగునవుడును ఎక్కు ధాతువునకు ఎగు అదే 
శము వచ్చునని భావఘు. ఎగువ. 

వేటొక (వదేశమునకుం. ౧౧పుట ఎసుమణగి “ఎనియు వేజొక [(పచేశను 

నుండి 'తెప్పించుట దిగుమతియనియు వ్యవహాగము, 

సూ. వువర్ణ కంబులియ్యాదుల దగ 

ఉ॥ ఉలిను. 

ఉలియు మున్నగు భాతుపులకు వు అనువర్గకము వచ్చును, 
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ఉలియు ఇవు బాల కృ ౨ూ. చే యువర్ణలోపము. ఉలి __ వు = ఉలివు, 

బాల. కర్చద. ౧౭ సూ తముచేత నే (వువర్ణకంబు మన్వాదులకగు) వువర్గకమురా 

వచ్చును కాని అంతలోవమువచ్చు ఛాతువుంు మన్వాదులలో చేరనట్లు అందలి 

యుదాహరణములనుబట్టి తోచుచున్నందున నిట వువర్ధ కము విధింపంబడెను, 

సూ. కాచు వీచులకు వలివర్శకంబగు. ౭ 

ఉ॥ కావలి, వీనలి. 

కాచు వీచు అనుధాతువులకు వలి వర్గకము వచ్చును. కాచు - వలి 
చు లోపము (బాల. కృ ౨ సూ.) = కావలి. వీచు 4 వలి. చులోపము. వీ 
వలి == వీవలి. ఈ ప్రత్యయము కర్త్రకమున వచ్చెననుట యుచితము. కావలి 

అనగా కాచువాండనియు వీవలి అనగా వీచువాండు (గాలి అనియు నర్గములు. 

కాంపు అనునది (క ర్ల్రర్హమునను భా వార్థమునన్సు బాలవ్యాకరణ ముచే సిద్ధిం 

చును. (చూ. బాల, కృద.- ౧౧ సూ 

ఇది కృదంత పరిచ్చేదము. 

ema. 2.) me) 

వాక్య పరిచ్చెదము 

పదములకు సంబంధించిన విధుల నన్నిటిని వెనుకటి (పకరణములందు. 

జెప్పెను. ఇపుడు వాక్యములకు సంబంధించిన విషయములను జెప్పుచున్నా డు. 

పదవాక్యముల లక్షణమును ముందు చెప్పగలడు. భాల వ్యాకరణమున నిట్టి 

(ప్రకరణము లేదు. న్విషయముల నాతండు వివరింపలేదు. వొాక్యముకూడ 

శబ్దవిశష మే కావున నిదియు వ్యాకరణశాస్త్రప్ర మేయ మే యని విచారించు 

చున్నాడు. 

సూ వాక్యమునా యోగ్యతాకాంకొగపహితంబగు నర్భముగలయాస త్తి 

యు క్తపదఏముదాయంబు, ౧ 

రమోగ్యత యనగా బదార్థములకు. బరస్బర సంబంధమునందు బాధ 

“శ్రలుగకుండులు, ఆకాంక్ష యనగా నిలువుదలలేక పయింబయిం జోయెడి పదా 

ర్థృములమిాంది యాంరము=* అది వినునారికి తెలిసికొ నవల౭యుననికొడి యి 

జ్లారూవ మయినది. అస్తి యనంగాం బదముల చేరిక 
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యోగ్యతంయు, ఆకాండ యు, ఆస త్రియి లేక నివ్వు ఒం దడుపువు సాడు. 

గోవు గుణ ము. అని యుట్లు బెప్పుటచేతను బుద్ది ము౭ిపు లేక నును 'దేపవత్తుండని 

చెప్పి మణి యొక నాడు పోవుచునన్నండు అని 'చన్వుట బతిను ఒపసవముద "తరుము 

వాక్యముగా నర్పిదనిను నది వాస్యామని చెప్పుందగివిది కాదని తాత. 

బాక్యములంధు6 గొన్ని [కి మాన్వయముకలని, కొన్ని తదితరాన్వయము 

కలవి. వా) రుద హార! ములు మూవ స్పస్ట్రములు గాంగలవు [కియలనగా 

వర్తమానా స్యర్భ్గముబలయిన సమాపక క్రికులు కాత గ్య రేక ౩ తృతువమంస్ దే 

దొనంత ర్యాగ్గక ము లసమాపక్షక్రిరులు. ఇందు మొదటివి మూండు కి మా. 

భిస్నఠ రృృకంబులు. 'వెనుకటివి మూడు కకి మూవిభీన్నక రృకంబలు 

యోగ్యత ఆకాంక్ష అను ధశ్మముబుగల యర్థములను బోధించుచు, 

దగ్గరగానున్న పడముల సముదాయము వాక్యము నాంబడును. 

యోగ్యతాకాండ్రాసహితంబగు = యోగ్యఉతోడను అకాంగ తోడను 

కూడియున్న. (ఈపదము “అర్థము”నకు విశేషణము.) అస త్తియుక్షపదిసముదా 
యము = అస త్తితోం గూడియున్న పదముల సమూహము యోగ్యత, ఆకాంక్ష 

అనునవి అర్థమునకు సంబంధించినవియు, ఆస త్తి శబ్దమునకు సంబందించిన 

దనియు. 'దెలియందగునుః 

యోగ్యత యనగా పదముల యర్థనుల కొకదానితో నింకొక్కటి య్ 

యించుటకు తగి ముండుట. “నిష్పుచేం దడువుచున్నాండు'' అనుచోట సదార్ష 

ములకు పరనృరసంబంధము అర్హ్మముగా లేదు. బాధితము, తడుపుటకు జలము 

మున్నగు (ద్రవపదార్థములు యోగ్యసాధనము లగునుగాని నిష్పుసాధనము కా 

జాలదు, నిష్పుచే జరిగెడిపని కాల్చుట మున్నగునవియేగాని తడువుట కాయ 

జాలదు. ఈ యర్శములకు, బరస్నరము (బాధకలవి యగుటచే ఆనశన్య ను 

రెగ్యత లేదు. 

అకాగంక్షయ:నగా నొకపదము గర్భము వినినపను వెంటనే స వెడి చేటొక 

పదార్శమునందలి యాదరము, దీపకి సంబంధించిన వేజొకపదాద్ధమును "దెలిసి 

కొనుటంగూర్చిన యపేక్షయేయని భావము ఒకప దార్ధము 'తెలియంబడగనే 

దీనికి సంబంధించిన వే జొకపరార్దమును గుణీంచిన (సక్నమున సమాధానముగా 

నన్వయ్గింపదగిన పదార్భమయియిండుట, అసంబద్దములగు పది"ర్హములకు 

అకాంశ్షయుండదు, గోవు గుటణ్టము అనుపదములకు; ఒరస్స్పరాళాంత్ష 
44 
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యుండదు “చగోవువచ్చెనుి” అని యున్నచో గోవు అనుప దార్భము తెలియగ నే 

గోవేమయ్యెను అని ఆకా:క్ష కలుగుచుండగా “వచ్చెను” అనుపదము ఆయా 

కాంక్షను బోంగొట్టును ఇ కే వచ్చెను” అనుపదము నర్గము తెలియ(బడగనే 

“మరి”? అనుక రనుగూర్చిశ యాకాంక్ష కలుగగా గోవు అనుపద మా (మూ 

కాంవ్షను బోగొట్టును. ఇట్టి యాకాంక్ష “గోవు గుజ్జము” అనుచోట లేనందున 

నది వాక్యము కాంజూలదని భావము. 

ఆస త్తి యన6ంగాం బదము లధికవ్యవధానము లేక యుచ్చరింపంబడుట, 

యాోగ్యతాకాంక్షలుగల పరార్దములను బోధించు శబ్దములయినను కాల 

వ్యవధానమధికముగా నుండునట్లు పలుక(బడు నేని వానివలన నర్గబో ధము 

కలుగదు వాక్యమునందలి పదములలో నేయడొకపదమును రేవు వేళొకపద 

మును నుచ్చరించెనేని వానికింగల పరస్పగసంబంధము తెలియంబడక వాక్యా 

రము తెలియ(బడదు. అనగా బదార్థ్భములు మజపురానిరి తిని దగ్గరకాలములో 

పదములు పలుకబడవలయుననుట 

వాక్యములలో కొన్ని (వాక్యములు (క్రియతో నన్వయించును. కొన్ని 

[కియేతరములతో నన్వయి౨ చును. వీవికుదాహరణములు ఏీడవసూ[ తపు వివరణ 

మునంగలవు. (క్రియతో నన్వయముగల వాక్యములనంగా సంపూర్ణ వాక్యము 

లనియు క్రయేతరాన్న్వయముగల వాక్యములన(గా నసంపూర్ణ వాక్యములనియు. 

చదెలియనగును, 

(కూ ధాతు, అను చింతామణి సూ తము మున్న గువానిం బట్టి క్రియ 

లనగాథ జేవల [పత్యయరపొతములగు వచ్చు, పోవ, మున్నగు ధాతువు లేయని 

తెలియబడుచున్నది. కాని సమాపక [కియాపదములనే తాను [కియలని వాడు 

చున్నట్లు “ోక్రియలనయా” మున్నగు వాక్యముచేం (బౌఢ వ్యాకర్త చెప్పు 

చున్నాండు. వర్తమాన భూతభవిష్య వ్వ్యతి రేక తద్ధ ర్భాద్యర్థకములగు లట్ , 

లిట్, ల్భట్, లజీ, లూట్. అను |పత్యయము లంతమున;గల సమాపక క్రియలు 

మా(తమే “కియలి”ని ఆలియవలయునని భావము, 

ఇవిడిమే (క్రియలయినజో వచ్చి, పోవన్, మున్నగునవి యేమగునిని శంక 
శలుగు చుండ గా నయ్యువి యసమాపక క్రియలని చేప్సంబడవటయునని సూపం చు 

కున్నా తు, 
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(కీయాఒ భిన్న కర్త్యృృకములు., = సపాపక[కియల కర్రలకంకు వేణు 

కాని కర్తలుగలవి. (కి యావిభిన్న కర్త్యృృకం బులు = సమాపక కియల కర్తలకం కొ 

వేజయినక ర్హలుగలవి. 

క్వార్గకము == చదివి మున్నగునవి. తద్య్యతిరేకము చదువక మొదలగు 

వ్యతి రేక క్వార్హక ములు. శ తర్భకము = శత పత్యయార్థముగలది. చదువుచున్ 
మొ తుమున్నర్థకము == చదువన్ కు చేదర్హకము = చేత్ అను నవ్యయము 

యొక్క అర్హముగలది చదివినన్ మొ. ఆనం త ర్యార్గక ము == తరువాత నను 

నర్హముగలది చదువుడున్ మొ ఈ యారును నసమాపకక్రియ లనంబడును. 

అనగా నీ కియలతో వాక్యము పూర్తికాదు. ఆకాంక్ష యింకను నివ ర్తింపదు. 

వాక్యమును బూ ర్తిచేయునవి వర్తమానా ద్యర్హక డుఇఖంత కియలుమా త మేయని 

తాత్సర్యము. ఈ యసమాపకక్రియలలో మొకటి మూండిటికిని అనగా ఇ, 
కజీ, చున్ అను [ప్రత్యయము లంతమున(గల [క్రియల (చదివి, చదువక, 

చదుపుచున్ కు సమాపక క్రియల క ర్రలే కర్తలుగా నుండును. 

రాముడు వచ్చి చదివెను, రాముడు రాకయే చడివెను. రాముడు 

వద్చుచుం జదివెను. ఈ వాక్యముల 3దు చదివెను అనునది సమాపక [కియా 

సదము. దీనికి. గర్హ రాముండనునది. వచ్చి, రాక, వచ్చుచున్ అను నసమాపక 

[కియలకును ఆపదమే క రృ బోధకము. కావున నిట సమాపక క్రియలకు 

నసమాపక క్రి యలకును గ్ర్తయొకండే యగుచున్నా:డు. 

మిగిలిన మూండనమాపకకియలును అనగా నుజీ, నన్, డున్, అనునవి 

సమాపక క్రియల క ర్గలుగాక 'వేజొకక రలు కలిగియుండును, 

వానలుగురిసినం బంటలుపండును. ఇట చెదరక “నన్నంితనునకు 

వొనలు అనునది కర్త్భవా?కము. పండును అన్ముకియకు పంటలు అనునది 
కర్త, ఇట్లిచట కర్తలు భిన్న భిన్నములు. 

“జాబిలి 'తోతెంచుడుం గువలయంబులు ఏీకసి లై” ననుచోట నానంత 

ర్యార్థక డువర్థ కాంత క్రియకును వికసిల్లెనను సమాపకుక్రియుకును గర్తలు 
వేరుగదా. తోతెంచుటకు జూబిలియు వికసించుటకు కువలయంబులును గర్ర 

ఇగుచున్న వి... 

ఈ మూడును [కియాసమాన క _రృకముణు నగు రాముడు చదుషం 
బోయెను, (చదువుటకు జోగధ్మైనని ఛాత్ఫ్సర్యము) ఇట ఛచదువృతుకును బోవ 
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టకును రాముడే కర్త. బాలుడు చదివిన నుత్తీర్హతంబొందును. ఇట చదువు 

కును పొందుటకును బాలుడే కర్త. ఆనంతర్యార్షకస్థలమున మాత్రము నొశే 

కర్తయుండుట (పసిద్దముగాదు. కావున నీ మూడును [కియావి భిన్న కర్తృృక 

ములు తణచుగా నగుననిమాతమే గంధక ర్ర వాక్యమున కర్ధముగా (గ్రహింప 

వలయును అకు క్వార్లకాదులు సమానక_రకములగుననుటయు6 దజచుగా 

ననియే [గహింపవలమయును. రామునిచే దేవదత్తుడు కొట్లంబడి మడిసె న 

చోట సమానక రకములు కావనియేకదా బాలవ్యాకర్త ౧చూశయము. ఇచట 

గెట్టుటకు కర్త రాముండు. మడియుటకుంగర్త 'దేవదత్తుండు. ఇట్టి కర్తృఖభేద 

ముండుట చేత నే బాలవ్యాక ర్ర ఇ|పత్యయమును విధించునపుడు సమాన కర్త 

కములనక సమానా[శయములని 'చెప్పికొనియెను. (చూ. బాల. క్రి. ) కావున 
భిన్నాభిన్న కర్తృకత్వములు రెండును [పాయికములనియే తలంపనగును. 

[కియలనగా సమాపక కియాపదములని యీతని వ్యవహారమని వెనుకం 

జప్పితిని, 

సూ. పవమనంగా. _బయోగార్హ్హంబు ననన్వితంబు నేకంబు నర్హ 
టోధకంబునె నవరము, లేక వరసముదాయము. 2 

లుం ౬౯౨ వ 

ఉ ఖంబు, లేక ఘుటంబు మొ॥ (వయోగానర్హృము, ఖ ఘట 

ము అన్వితము - ఖంబు ఘుటంబునందో చెడి. మొ! అనేకము -- 

ఖంబును, ఘటంబును. మొ' అనర్గబోధకము. కృచ్యుట, త, పు మొద 

లఅగునపి, 

వాక్యమనగా నెద్దియో మొదటినూత్రమున వివరించి పదమనగా 

నేమియో యిందు వివరించుచున్నాడు. 

(పప్రయోగార్హము = [పయోగించుటకు తగినది. అనన్వితము == ఇతర 
పదములతో నన్వయముపొందనిది. ఏకంబు == బక్క టి. అర్థబో ధకము == అర్హ 

మును శబ్లవ్యాపారముచే బోధించునది. వర్గము = అక్షరము. వర్ధసము 

చాయము = అక్షరముల గుంపు, 

కేవలము [పళ్ళతిగాని కేవల పత్యయముగాని (పయోగార్హములు 

గావు: ఆట్టివిగాక (పయోగించుటకు6 డగినదియు, వేజొకపదముతో నన్వ 

శభలచిన మొత్తము గాక వేజుగానున్నదియు, నవణొాకపదముతో నన్గాయను 
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లేకున్నను రెండుపదముల నమూహముగాక జంటిగానుండునదియు, అర్థము 

తోంగూడినదియు నగునాళక యద్రరముగావి యనేకాగ్షరములుగాని పడమని 

చెప్పబడును. 

ఉదా. ఖంబు- ఇది యేకాక్షరప:ము. ఘటంబు -- ఇది అనేకాక్షర 

పదము, ఖ, ఘట, మున్నగు (పెతిపదికవు లు (పయోగంపందగివు. ఏదియో 

విభ క్షి పత్యయములిరి ఘటవు, ఘలుముకో ర, మున్నగురీగని Wu మో గింప(ంబడు 

నది పదమన.* డును, అందుచే “ఫుల” మున్నగు (పకృతులకు పదసంజ్ఞ 

ర*కుండుటకె సయోగాగర్డము అనమాట లక్షణమున  నేరు-బదిను, అనన్వి 

తంబు వజటొకపదముతో నన్వయిందినటో నా రెండునుగలసి యొకపడమని 

చెప్పంబడవు, జంబు భుఠుంబుపం దోపిడి. ఇట ఖంబది"సడి, ఘటంటు 

దోచెడి అని అన్విశములగుచున్నవి, అట్టన్వితములగు రెండేసి సగ,ముల మొత్తము 
పదమని చెప్పుంఒడదు కంబు. "రఐడువగిముల మొత పముకరాగితోనెకటి 

అలన 

యన్వితముకాకున్నను పః నుని చెప్పుదు. ఖంబను, సాటంబును. ఇట 

"రిఎడతుపవంబ లును ఒగ్బి'నితోనొః టి గనం లదు. ఇవి రెండును 

స్వతం|తముగ “నీ (కింరుల్' గక ఆస్వయిః. గి, ఇ అూాడదు.చే సీ బరస్పుగాగ్వ 

యము లేకున్నను రఈరె :డునుగలసీ పుం చెప్పంబ కన్ను. అ గర్భ బో ధకము లా 

అర్థమును భోధింపక కవల ధ్వసిరు'వదయణయిన వర్ణ సులు మ రము 'అనంబడవు, 

కనుక కృ గృ మున్నగునవి పదపులుకాన్ని అందుచే న్ టో ధక్ కమును కావలయు 

నని చెప్పంబడెను, 

ఇట్టివి కొన్నిపదములు ఒక్క. పర నుగను మణికెన్ని య 'నేకవర్శ ములు 

గను నుండును. ఆందుచే వర్ష ము లేర వర్గ సముదాయము అని ఇప్పంబ "డను: 

ఇట సముదాయమనగా జక్క టికం కే నధికమయినదని భావము, ఖంబు, ఇది 

ఏవళాక్షరపదము. ఘటంబు. రెండక్షరములుగలది. 

ఇంద ననన్వితంబనగా వేటొకవదమతో నన న్వయి.:చినమొ తము పదము 

కాదనిమా(త మే భావము. వేజొకపదముతో నన్వయి.పంగూడ దని ఆాత్చళ్యుము 

గాదు. వేళొకపదముతో నన్వయింపగూడదన్నచో వాక్యమున దలి పదము 

లన్నియు. ఒబవములు కారపోవ బని వద్చూగు నాక్యము “దపసముాాయ మ. గదా 

కావలయును. కాని ఏకము అను విశేషణముచేతనే యీ విశేష ణమువలనం 
గల్లు లాభము సిద్ధించును. పదాంతరముతో నన్యయించిన పదము వీక(పద) ము 
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కాదుగదా. ఖంబును ఘటంబును అనునవి (రెండునుకలసి ఎట్లు ఏకపదము 
కాంజాలవో అళ్షు ఖంబు ఘటంబునం గలదను వాక్యమును పదముకాంజాలదు. 
అందుచే లక్షణమున ననన్వితంబు అనుదళ మనావశ్యకము., వర్గ మనగా నేకా 

ఊర [పాతిపదికము గలదని భావము. కానిచో *ఖ-బుఅనునది రెండక్షరములు 
గల పదమగుటచే నుదాహరణము కాకసోవును, వర్ణ మనగా నచ్చుగాని 
యచ్చుతోంగూడిన హల్లులు గాని యగును. “ఖి” అను [పాతిపదికమునందు 
ఖకారము ఆకారము అను రెండువగ్గ ములు గలవు. కావున నిది యేకవర్గ పదము 
కాదనవలసివచ్చును. వర్ద సముదాయమన గా రెండువర్గ ములుగాని అంతకు 

మించిన సంఖ్యగల వర్గములుగాన [గపాంపంబడును. *ఘటి అనునది రెండ 
క్షరములుగల [పాతిపదికముగదా. 

సూ. పదములవి నామములు [క్రియ లవ్యయంబులని (తివిధంబులు ౩ 

నామములు నా వస్తు నాచక శబ్దములు. సందర్భ వశంబున నవి 
కొన్ని క_ర్తలనియుం గర్భ్ళులనియు. 'జెప్పంబడును. ధాత్వర్థ వ్యాపారా శ 
యము కర్త. ధథాత్వర్గ ఫలా శయము కర్మము. [క్రియ లనగా వ్యాపా 
రావబోధకములయినప. అవి సకర్య్టములు అకర్టములు అని ద్వివ్ధం 
బులు. కర్ళముగలది సకర రకము కర్భ్ళుము'లేనిది యకర్భకము, 

కర కర్ణ (కియలుగూడం బయో మనంబడును. అది 

కర్తరి పయోగము కర శ్రోయయోగము నని ద్వివిధము. (కియచేం 
గ_ర్హ చెప్పంబడునేని యది కర్తరి పయోగము. కర శ్రము చెప్పంబడు నేని 
కర థో (ప్రయోగము. కర్తరి పయోగము సకర్శ కియగలచో నకర శ్ 
క_ర్తరి పయోగమనియు నకర్శకకియగలచో నకర కర్తరి ప్రయాగ 
మనియు. జెప్పంబనును. 

అవ్యయములనగా విభక్తి శరాన్యములు, అవి | పతిపదో కములు 
లాతుణికములు అని ద్వివిధములు, _వకతిసిద్ధములు | ప్రతిపదోక్షములం. 
లకు ణసిద్ధములు లాతణిక ములు 

అని = వూర్వసూ[తమున జెప్పుంబడిన లక్ష ణముగల వి. (తొవిధంబులు ఇ 

చూచి థములయ్యినవి, 



వాక్య పరిచ్చేదము క్రీ51 

అవపడములు నామములు [కిచ లు అవ్యయములు అని మూ(డువిధము 

లుగా నుండును అ దు నామములనగా వస్తువును బోధించునవి ఇట వస్తువు 

అనగా లింగవచన విభక్తుముగల పదముచే బోధింపంబడునది. అనగా సత్వ 

వాచకము. (సుబంతవాచ్యంబు సత్వంబజునా6బడునను బాలవ్యాకరణము చూడ. 

దగును.) ఇట _నెయాయికులమతము ననుసరింది వస్తుపదమున కర్ణము చెప్ప 

రాదు. వారిమతమున వస్తువనగా సర్వప దార్దములు నగును. అవ్యయములు, 

[క్రియలునుగూడ వారిమతము ననుసరించినచో వస్తువాదకములే యగును. 

నామములసగా విభ క్తిపత్యయముచేరిన [సొతిపదికములని భావము. 

అవ్యయంబులు. అన్నివిఖక్తుల యర్శమునను అన్నివచనముల యర్శమునను 

ఒక్షతీరున నుండునవి. |కియలనగా తిజబ్బ్రత్యయములు చేరినధాతువులు. 

వీనిలో నామములు సందర్భమునుబట్టి యొకొ్కకచోం గర్తలనియు 

నొక్కాకచో గర్భులనియు: జెప్పంబడును. "దేవదత్తు( డన్నమును వండెను. ఇట 

చేవదత్తుడను నామము క్రర్రయు, అన్నమును అనునామము కర్యుయును నగు 

చున్నవి. క్రర్రయనగా ధాతు వునర్గమగు వ్యాపారమునకు ఆశయము. కర్భయ 

నంగా ధాతువు నర్భనుగు ఫలమున కాశయను. 

ధాతువులకు వ్యూపొరము ఫలము అని రెండర్గములుండును వండు అను 

థాతువునకు నిప్పుచేయుట కుండ పొయ్యిమోడః బెట్టుటు మున్నగు వ్యాపార 

మును దియ్యపుగింజలు ఉబ్బి మెత్తబడుట అను ఫలమునుగూడ నర్థము లే. 

వీనిలో ధాతువు నర్జమగు వ్యాపొరము "దేవదత్తునియందుండును గావున నతండు 

కరయయ్యెను, ఛాతువు నర్ధమగు ఫలము (గింజ ఉబ్బి మె త్తంబడుటజ అనగా 

ఆన్న మగుట అన్నమునంచుండును గావున నది క్రగ్గయయ్యెను. ఇట్లంతట 

నూహీంప(దగును, 

కింయలనంగా వ్యాపొరమును బో ఎంచునవి, కియలకు కగ్భలుండు'నేని 

సకర్య్భక ములనియు' గర్భలు లేనిచో గరర్భకములనియు వ్యవహారము. రాము; 

డన్నమును వండెను. ఇచట వండు ధాతువు సకర్యకము,. రాము(డువచ్చెను, 

ఇట వచ్చు ధాతువు అకర్మక ము. 

కర్దృ కర క్రియలను (గూర్చి వాక్యొముగాం గూర్చుట [పయోగ 
మనబడును. కర్చృ కర కిియలుగూడన్ అనునది ఉపటక్షణము, అకర్యక 
పయోగంబున( గ “కుక ంయలుమాతం మే యున్నను నద్గానిని వయోగమని 



వ్రీదల వ్రఢ వ్యాకరణము 

మని యనకతప్పృుదుగ దా ఇట్టి [ప్రయోగము క్రరృపంయోగము క ర్టుపంయోగము 

అని రెండువిధములుగా నుండును. 

(క ర్తరిషంయోగము కగ్భ్సణి- యోగము అనుట సమస నియమము. కర్తరి 

కరణి అనునవి సంస్కృృతవిభ క్తితో ౫ం*డినిపదిములు వీనకిల చెనుగునం [(బవే 

జము సమ్మతము కాజాలదు. కత్తర్ పంయోగ, కాణ్ వంయోగ, ఎను వానిని 

అలుక్సమాసముఐని సమిక్షించుకొనఎలయును. క్రర్హృసియాగము  కగ్యిపియా 
గము అనుట యుచితము.) 

కింయలు క రనుగాని కర్టను గాని బోధథెంచును కగను బోధించు 

నపుడు క_ర్రనుఒట్రి యు. గర్భనుబోధించునవుడు గర్భనుః? టియు క్రియకు 

పురుషవచన (పిత్యయములు వచ్చును. “రాముడు వం'డను.” ఇట వండ 

ననునది కర్తను బోధించుచున్నది. “రామునిచే వండంబడను” అనుచోట 

వండంబడెనసునది కర్టను బోధించును. కింయచేత కర్య'చెప్పంఒ'డెనేని కర్త 
పయాగమనియు కగ్భచెప్పబడెనేని కర్భపియాగమనియు జెప్పంబడును, 

క_ర్భృపంయోగములలో ( గొన్ని యెడల కర్ర యుండును మజీికొన్ని 

యెడల( గర్భయుండచు, కర మున్న చో సక ర్కకము లేనిచో నక గృకము ననం 
బడును. కావున క్ర_రృపయోగము సకర్యక క్రరృృపంయోగము, అకర్యక కర్తృ 
పియాగము అని ద్వివిధములుగా నున్నవి, కర యుండుటయు కేకుండుట యు 

(గియలనుబట్టి సంభవించును. అనగా గొన్ని కింయలు అక ర్భకములు గొన్ని 

క్రింయలు సక రక ములును నగుచుండును, 

అవ్యయములనగా వేజువేజటు విభక్షిపంత్య మయచయులుఇ+ని వచన ప్రత్య 
యములుగాని లేని శబ్దములు. వచ్చి, రాక, ఆహా, మున్నగునవి. వీనికి విభక్తి 
పీత్యయములు చేర లేదు. సంస్కృతమున సుపష్ప్రథత్యయములుగాని తిజ్బంచత్య 

యములుగాని చేరనిచో నవిపదములు కానందున. సంయోగార్హ్హ త నొందవు. 
అందుచే నవ్యయములకును బ౦థ మెక వచనపంత్య ముమునేరి లోపించుచుం 
డును. కాని యన్ని విచక్తుల యర్హమున ౭దును, అన్నీ వచనముల యర్గము 

నందును వేర్వేరు పిత్యయములు'చేరిక పంథమైకవచన పృత్యయముమాత9మే 
చేరును, తెముగున నకు యవ్యయములకు పృథ-మైక వచనపిత్య యమముబేరి 
లోపించునవి భావీించినచో భిన్న భిన్న పంత్యయములు చేరనివి యవ్యయము 

ఉచి బక ఇమగును, 



పాక్య పరిచ్చేదము తీఠలీ 

తెనుగున (బాల ప్రొఢ వ్యాక ర్రలు.) సు ప్రిజంతములే పదములని చెప్ప 

నందున నవ్యయముబకు సుప్పత్యయములు చేరకున్నను ప్రయాగార్దములగు 

పదములే యవియగునని భావింపవద్చును. అట్టయినచో విభ క్రివచన్మపత్యయ 

ములుచేరని వవ్యయములనియు లక్షణము సరిపడును. 

అవ్యయములు పతిపదో క్రములు లాక్షణికములు అని రెండువిధము 

లుగా నుండును, (పతిపదో క్రములనగా వ్యాకరణ ప్రక్రియంబొందక స్వతస్సి 

ద్దములగు అయ్యో, ఆహో, పోలెన్, వలెన్, మున్నగునవి. లాక్షణికములనగా 

లక్షణము (వ్యాకరణము) వలన సిద్దించిన యవ్యయములు. చేసి, చేయక 

మున్నగునవి. చేయుభాతువునకు ఇ|పత్యయము, యకా'రమునకు సకారను 

మున్న గుకార్యములు చేయగా చేసియనునది సిద్దించెను. కావున నిది లాక్షణి, 

కము. ఇక్షు చేయక మున్నగునవియు వ్యాకరణసిద్ధములగుట తెలియందగును, 

(|పకృతిసిద్ధములు = సహజములు.) 

సూ. పదములకు6 బరస్పరముగల సంబంధ మన్వయమనంబడు ౪ 

పదములకు ఒకదానితో నింకొకరానికింగల క_్భకియాభావాది సంబంధమే 

యన్వయమనంబడును. రాముండువచ్చెను. అనుచోట రాముడు అనుపదము 

వచ్చెను అను[కియలో నికి, గర్తగను వచ్చెను అనుపదము రాముడు అను 

పదముతో చేయబడిన పనిగను అన్వయించుచున్నవి. ఇట్టిరీతియే యన్వయ 
మనంబ డును. 

సూ. విషయబోధకము వాక్యము, 3 
విషయముజ తెలియందగిన యంశము. 

వాక్యమనగా 'నెట్టిదియో య్ (పకరణమునః ద్రశథమసూతమున జప్పుం 

బడెను. అట్టి వార్య 'మెట్టియర్ణమును జోధించునో యిందు వివరించుచున్నా డు. 

వాక్య మొక సంపూర్ణ విషయమును బోధించునని సూత తాత్పర్యము, 

మ్మాతమునందలి పదముల వరుసనుబట్టి యుడేక్యవిధథేయభావమును నిర్ణ 
యించి నదో (వాక్యము విషయబోధకము అనుతీరున (గాకు ఏయది విషయ 

బోధకమగునో అయ్యదిబాక్యము, అని చెప్పినట్ట్లగును. అట్లయినచో మజల 

కషం చెప్పినల్లగును, అఆసక్ష మున సృష్ణ్థ్రముగాం శరియుటు క 
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లక్షణాంతరమును జెప్పెనని తలంపవల యును [కియతోంగూడిన కారకములే 

దమొక విషయమును బూర్ల ముగా జో ధింప(గలవు క్రియలేనిచో "రుఎడుమూండు 

పదములు అస త్తియోగ్యతాకాఎక్ష లున్నను పూర్ణ విషయమును బోధింప( 

జాలవు. అట్టి వానిని వాక్యమని చెప్పందగదు. “రామువియొక్క బంటు అను 

రెండుపచములవలన నొకవిషయము బోధింపంబడదు “రాము యక్ష బంటు 

వచ్చెను” అని [కియచేరినవో విషయబో ధకమగును అట్టిది మే వాక్యమన( 

బడును ఇట్టి విశేషమును దెల్బుటశకే లక్షణాంతరమును జెప్పెవని తలంప 

వలయును. విషయమును శబ్దసౌ మర్ద్యముచే బోధించునదిమా[తమే వాక్యమగు 

ననియు నిట (దెలినికొ నవల యును హ_స్రపంజూానులు విషయబోధకములయి 

నను వొాళ్యమనంబడవుగదా |! 

సూ, ఉద్దేశ్య వభధేయభిన్నంబు విషయంబు. డు 

విషయము న్రైశ్య విధేయములతోొ,గూడినది. అనగా వివయము 

నందుచేశ్యము ఏిథేనుమునని శెండుగలవని యర్థము. ఉేశించి 

చెప్పందగినది యు్రేశ్యము. మోదం చెలియందగినది విభధేయము. ఉథే 

శ్యము వక కోతలకుభయులకుం దెలియును. వభేయము వ_క్తకు 
మా(తము ెలియును. విశేప్యూదిక ముేశ్యము. (కియాదికము 

విభేయము. వి శేష్యాదికము=వి శేవ్యము, విశేషణము, సర్వనామము. 

(క్రియాదిక ము క్రియ, వి కేష్యము, విశేషణము, సర్వనామము. ఆదిపద 
ద్యయముచే అన్నంత కియలును నేలాద్యవ్యయ ములును (గావ్యూ 

ములు. విశేప్యాను లుగ్జేశ్యవిథే చుములు "రెండును నగు. [కీయ 

లు జ్రేళ్యములు కానేరవు. 

ఉద్దేశ్యవి ధే మము కుం [గమముగొ నుదావారణములు -_ 

ఈ వాయంబులు పవనగతిం బజచు. భార. అర.౨ ఆ.౧౬౭. 

ఇందు పాయంబుటు విశోవ్యము ఉధ్రేశ్యము. పణచున్ __ కీయ, విధే 

యము. వాగ్ఫూహణ మే సుభూపణాము. భర్త. ఏద్యత ఎద్ధతి. ౧౫, 

ఇందు. వోగ్య్భ్భూాపణము విశేహ్యము, ఉర్ధేశ వ్ద్రము, సుభావణము = వికీ 

వ్యము, విభేయమను. వీరభోజ్యుముసుము ధరౌజ్యుము, భాడ అరి 



వాక్య పరిచ్చేధము కీర 

ఆ,౨౨౨. ఇందు రాజ్యము విశేమ్యము, ఉ్రైశ్యము,. వీరభోజ్యము జాం 

విశేషణము, విభేయము. నాహుకుండనువాంజెవ్వండొ ? భార. అర.౨ 

ఆ.౧౮౫|. ఇందు బాహుకుంకు - విశేష్యము ఉక్రైశ్యము. ఎవ్వండో-- 

సర్వనామము విభేయము. అవివేకి చెడున్, స్వా9 ఆ ౧౩౫. ఇందు 

అవివేకి - విశేషణము, ఉజేశ్యము. 'చెడున్ -- (కీయ విజేయము. 

వచ్చినవాడు ఫల్టువుండు. భార. ఉద్యో 3 ఆ.౮౫. ఇందు వచ్చిన 

వాండు విశేషణము ఉగ్జేశ్యము. ఫల్లునుండు ఆ విశేహ్యము, ఏభేయము. 

అ్మకోధనుండు కరంబధికింకు. భార. ఆది.3 ఆ.౧౪౫. ఇందు అక్రోధ 
మండు విశేషణము, ఉ్రేశ్యము. అధికుడు విశేషణము విభేయము* 

“మూడవ వాం 'జెవ్వండు” భార. అర.౨ అ.౧౮౮. ఇందు వననూండవ 

వాండు విశేషణము, ఉ్రైశ్వ్యము. ఎవ్వండు - సర్వనామము విభేయము. 

“కాందటు పిశానంబని పజచిరి” భార. అర౨ ఆ.౧౦౨. ఇందు 

కొందజు సర్వనామంబు, ఉద్దేశ్యము. పటుచిరి - (కియ విభేయము. 

“బది నలురభభూోషము. భార. అర.౨ ఆ.-౧౮౨. ఇంగు ఇది సర్య 

నామము ఉద్దేశ్యము. అవిషయను - విశేషణము, విభేయము. “పిరె 

వ్యగయ్య” భార. ఆది.౬ ఆ.భాగ౯ా. ఇందు వకు - సర్భనాభము, ఉచ్దే 

కము. ఎవ్వరు -- సర్వనామము, ఏిధేయము. “మృుగాకులో, గవనం 

బులు కరుగచేల + భార. అర.౨ ఆ.౭౧. వలా వాలాయము సేయ. 

స్వా. 3 ఆ.౯రీ. ఇందు అకుగన్ చేయన్ ఇవి అన్నంత కియలు ఉ్లే 

శ్యములు. ఏట, ఏలా, ఇవి యవ్యయములు విభేయములు. మణియు 

“సివితరులం గొలుననేటికి” భార. ఉద్యో. ఆ.౫౯. ఇత్యాడు 

భూహ్యంబులు. 

భిర్నంబు == యు క్తము = కూడియున్న దనిభావము. 

ఒకవిషయమున దు ఉదేశ్యము విధేయమునని రెండుభాగములుండునని 
నస్యూరార్గమఘు. వాక్యముకందొకదాని నుద్దేశించి వేటొక్కటి విధింపంబడు 



లీ 6 ప్రాఢథవ్యాకరణము 

బడునో యది విధేయమనియు. జెప్పంబడును, ఈ విథేయమే మా౭దం డెలి 

య:దగిన యంశముగానుండును. ఉ-ధ్రేశ్యము వక్తకును [శోతకును ఇంతకు 

మున్ను తెలిసినయంశమ యగుచుండును. విధేయముమా[ తము వ క్షకొక్కనిశకే 

'తెలిసియుం డును. 

ఈ హయంబులు......! ఇట హయంబులు ఉద్దేశ్యము పవనగతిం 

బజచుట వి ధేయము. ఈ హయములు అను నుధేశ్యము ఉభయులకును చెలి 

యును. పవనగతిం ఒజచుట వ క్రకుమాతమే 'తలియును. ఇక్లే మిగిలిన 

యుదాహరణములందును ఉ-ధ్రేశ్యవి ధేయము లూహీంప(దగును. ఉద్దేశ్యము 

క్రియతప్ప మిగిలినపదములన్ని యు గావచ్చును. అనగా విశేష్యము విశేష 

ణము సర్వనామము అన్నంత కియలు వలాద్యవ్యయములుం గూడ నుచేశ్యముగా 

నుండవచ్చును. విధేయము నిశేష్యాదులేగాక [కియలుకూడం గావచ్చును, 

ఉదాహరణములయం దు'ద్రేక్యవిధేయములు వివరింప(బడెను. 

సూ, సంపూర్ణ మసంపూర్ణ మని వాక్యంబు ద్వివిధంబు. ౭ 

మాపక కియలుగల వాక ము సంపూర్ణ వాక వ్ట్రము. అసమా 

పక! కియులుగల వాక్యము అసంపూర్ణ ము, 

ఉ॥ దానివిడిచిపోవగానోప కోజచుచు నంతరిశ్మునను వాంస 

లెల్ల వీండుగట్టి తిరుగుచుండె. భార. అర,౨ ఆ.౧౩. క, నలుండును 

ధరణీ రాజ్యము దల సర్వంబు నపస్ఫ్భాతంబయిన గడుం దలరి 

దమయంతిం నోడొ్క-ని వెలువడియ న శేష రాజ్యవిభవచ్యుతుం డై ః 

భార. అర.౨ అ ౬రి. మధ్యాక్క-ర. నన్ను నారాజునకు నెజింగించి 

కరుణ నాయందు: గావింపు మూరంగ ననుండు నిషధవివయమునకరిగి 

యా హంస వీరశేనజునకు దాని గుణరూపవిభవముల్ "సెప్పు భార. 

అర.౨ ఆ.౨౨ మొ॥ ఇందు విడిచి, ఓపక్క, అజభుచు నిత్యాది [కియా 

భిన్నక_ర్హృకంబులగు నసమాపక[(కియలుగల ఉండెన్ వెలువడియెన్ 

జప్పిన్ ఇత్యాది సమాప కకియలతోడి వాక్ళ్టము ఫంపూర్ణ వాక్యము, 

కలంగగన్, అయినన్, అనుడున్, ఇత్యాది (కియావిభిన్న క ర్భృకంబు 



వాక్య పరిచ్చేదము వీరీ? 

లగు నసమాపక' కియలతోడి వాక్య మసంపూర్ణవాక్యమునని యెజుంగ 

వలయును, 

వాక్యము సంపూర్ణ మనియు నసంపూర్ణ మనియు రెండువిధములుగా 

నుండును, అందు క్వాతుమున్న రృకాదులగు (చేసి, చేయన్) నసమాపక్మకియల 

తోంగూడిన వాక్యము అసంపూర్ణ మని చెప్పంండును ఇంకను వాక్యమునం 

దభిపఫపాయము పూర్తిగా చెలియనందునను నాకాంక్ష శాంతింపకపోపుట 

చేతను నసంపూర్ణ వాక్యమనుటయుచితమే సమాపక క్రియతోగూడిన వాక్యము 
సంపూర్ణ వాక్య మనంబడును, 

దానివిడిచిపోవగా... .., 1 ఇందు విడిచి, పోవగాన్, ఓపక, అటచుచు, 

పిండుగట్టి, తిరుగుచున్, అను నాజుపదములును నసమాపకక్రియళే. ఉండెన్ 
అనునదిమాతము సమాపక క్రియ. హంసలెల్ల దానిని విడిచిహోవగాన్, హంస 

లెల్ల ... పోవంగానోపక, హంసలెల్ల నంతరిక్ష మున. బిండుగట్టి, హంస లెల్ల 

నజచుచున్ అనురీతిని అసంపూర్ణ వాక్యములుగలవు. దానివిడిచి... ... ఉండెన్. 

అనునది సమాపక క్రియతో గూడుటచే సంపుంర్భ వాక్యము. ఇట్లంతట6 జూచు 

కొనునది, 

ఇందు6 [గియాఒభిన్న క_రృకములగు నసమాపకక్రియలుగల రాని"నే 

సంపూర్ణ వాక్యమున కుదాహరణముగా జాపెను. అయినను [గియావిఖిన్న 

కరక ములగు నసమాపకక్రియలుగలవియు సంపూర్ణ వాక్యము లుండ వచ్చును. 

నలుడును ధర ణీ రాజ్యము తలగ... ... । ఇత్యాదివాక్యమునను తల:గ6గన్? 

ఆయినన్, అను [కియావిభిన్న కర్త్షృకములగు నసమావక[కియలుగల వెలువడి 

యెన్ అను సమాపక్మకియతొ డి వాక్యమును సంపూర్ణ మే యనంబడును. 

(కియా ఒ.భిన్న కర్తృకములగు అనగా (గియాూసమాన క ర్త్భృకములగు 

విడిచి, ఓపక, అను సమాపక |క్రియలుగల చవాక్యములును ఆసం పూర్ణ వాక్యము 

లనంబడును. 

సూ. వాక్యసముదాయము మహావాక్యము నా(బడు, అఆఅయ్యది 

రామాయకాదిక ము. లా 

వాక్టసముదాయము= వాక్యముల సనమూవా ము. 

అనేక వాక్యముల సమూహము మహావాక్యము నాంబడును. రామాయ 

-ఇాడికములగు-[గంఖములు (ఆద్యంతము) అనేక నాక క్ఞములిత్తో గూడియుండును 



రికి పౌ థ్ వ్యా కరణము 

గావున మహావాక్య మనంబడును. ఇకై గంథమంతయును మహా వాక్యము 
నా(బడును, 

నూ. కియాన్వయవాక్యంబులు కన్ని వ్యంగ్యార్గ ద్క్యోతకంబులగు. ౯ 

భానవ (కీయలుగల వాక్యము వ్యతి రేక (కియలుగల వాక్యమునకును 
వ్యతిరేక కియలుగల వాక్యము భావ కియలు“ల వాక్యమునకును, 
ఉభయము లుభయములకును వ్యంజకము లగునని యర్థము. అపుడు 
భావ కియలు వన్యంతతద్ధ రా్టర్థ కములుగాను లేక యినన్నంతములు 

గాను, దద్ధరా ఢైర్థక ములుగాను -- వ్యతిశేక' క కయ లేన్యంతన్యతి రే కార్థ 
కములుగాను, వ ప్రతి కేకార్థ క ములుగాను నుండును, 

వాండు వచ్చునేని (లేక) వాండు వచ్చిన వీ(డువచ్చును. వాండు 
వచ్చునేని (లేక) వాడు వచ్చిన వీడు రాడు. (వనికి వంగర ముల 

నాయడు రాం౭జేని వీడు రాడు. వాడు రా౭డజేని వీండు వచ్చును.) 

నీ వియ్య వేని నేనియ్యను. నీ వియ్య వేరి నే నిత్తును. (వీనికి వ్యంగ్యార్థ 
ములు. నీ విత్తు వేని నే నిత్తును. నీ విత్తు వేని నే నియ్యను.) ఆదిపదంబుచే 
నితరంబు లూవ్యాంబులు. బ్రదియే తన్నార్షసూచనా కనుము. అట్లు 

వీనినింక ననేక వకారంబులం జెప ఎనువచ్చును. 
సమాపక [కియలతో నన్వయిం చు వాక్యములు కొన్ని వ్యంగ్యార్ల ములను 

స్ఫురింపంజేయుచుండును. ఆందు సమాషక్ష క్రియలు వస్తువుయొక్క ఉండుటను 
గాని లేకుండుటన. గాని 'చెప్పుచుండును, అట్టి వానిని వరుసగా భావ్యకియలు, 
అభఖాన(క్రియలు అని ఇందు వ్యవహరించెను, ఖావ్యకియలు అభావమును, అభావ 
(క్రియలు భావమును భావాభావుకియలు అభావ భావములను వ్య? జింప. 
జేయుటవలన మూ (డువిధములగునని భావము. 

అపుడు (వ్యంగ్యార్థదో్యోతకముల గునవుడు) న్యంజకవాక్యములలో నుంగెడి 
భావ[కియలు ఏని అను నవ్యయము అంతమునంగల తద్దర్మార్థక ములు గాను, 
లేచా ఇనన్ అను (పత్యయమంతమునంగల తద్దర్మార్థకముగాను, కేవల తద్దర్లా 
ర్థకములుగాను నుండును. 

ఈ .వ్యంజకవాక్యములు రెండు ఖండములుగాః నుండ్యును. అందు మొదటి 
అము. భావకియలమ్బునచో “నన. అంకమున గబవోగాలగాగి ణక” 
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న్నంతముగా గాని యుండును. రెం వము సుయ తద్దర్యార్ధక'మే యుండును. 

వ్యతిరేక క్రియ యయినచో? బుక ్యణుడ మున నేన తముగాను *౨ముతరఖండ 

మునం గేవలము న్యతి రేకాక్షముణ్నెను, నుండునని. ౨శేతృదుముత యమా గణము 

లందు స్పష్టముగా నీవిషయమఖ తెలిసికె నెపన్నుము ఇో*కళోలితోనానొన 
వీడు వచ్చును.” ఇది భావకియలుగల వాక్యము. ఇది వాడు రాండేని 

వీండు రాండు అను న్యతిరేకకియలుగల వాక్యమునకు వ్యఎజకమగుచున్నది. 

ఈ వాక్యమునందు వచ్చు నేని అనుఓకుబదుఖు చ*వచ్చినన్ అని యనమాపక 

క్రియ యుండినను నికే యర్షమువచ్చును *వాండు వచ్చునేని వీండు రాడు” 
ఇది యుభయ [కియలుగల వాక్యము (వచ్చును అనునది భావ్మకియ, రాండు 

అనునది అభావ క్రియ ఇది యుశయక్రియలుగల వాక్యమునకు వ్యంజక 

మగును. ఇందు భావాభావకియలు వరుసగానున్నవి. ఇవి [క్రమముగా అభావ 

భావ|క్రియలను “వ్వ్యాడు రాంచేని వీండు వచ్చును” అనుదితిని వ్యంజింప 

జేయును. ఇట వచ్చునేని అను పదములకుబదులు “వచ్చినన్ అను ననమావక 

క్రియ యున్నను నికే యర్దనువచ్చును. 
“నీవియ్యవేని నేనియ్యను (ఇందు ఇయ్యవు ఇయ్యను అనునవి యభావ 

క్రియలు ఇది యభావ[కియలుగల వాక్యము. ఇది నీవిత్తువేని నేనిత్తునను భావ 

క్రియలుగల వాక్యమును వ్యంజింపంజేయును. 

“నీవియ్య'వేని చేనిత్తునను వాక్య ముభయక్రియలుగలది. ఇందు ఇయ్యవు 

అనునది ఆభావ[క్రియ. ఇత్తుననునది భావకియ. ఇది “నీవిత్తువేరి నేనియ్యను 
అనురీతి నుభయక్రియలుగల వాక్యమునకు వ్యంజకము, ఇందభావభావ 
(క్రియలు వరుసగా భావాభావ (క్రియ లను వ్య జిఎపంజే యును, ఉభయ కియలు 

గల వాక్యములు 'రెండునిధములు. (1) భావాభావ |క్రి.గూ వాక్యము (2) అభావ 

భావ [కియావాక్యము. ఇవి వరుసగా అభావభావ [కి.మూవాక్యమునకును, 

భావాభాొవ (కింగూ వాక్యమునకును న్యంజకములగుచున్నవి. వీనికి "రెండిటికిని 

చెండురాహొరణములు చూపదంబడెనని ఆలియన:గును. 

ఇట్లింకను ననేక్యపకారముల హ్యంజకములగుచుండును, 

సూ. ఇట్లనియె, అనిన, నని శావ్యర్హక ధన ప్రారంభపరిసమా ష్టం 
గమంబుగ నగు. ౧9 

భాజ్యర్ణకథన (సారంభమునం  బూార్వ నాక్యాంతంబునంటు 
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“అఇట్టనియో ననియును (ప్రారబ్ద వాక్య పరిస మాప్తియందు “అనిని అని 

యును బదంబులు (కమంబుగ. (బయు_క్తంబు అగునని య నుక 

ఉ॥ వ. అయ్యిందునకుం గలి యట్లనియె. తే. గ. అవనిలో 

దమయంతీస్యయంవరంబు వి_స్తరిల్లుట విని కడువేడ్క-తోడ, నేను దమ 
యంతిచే వరియింపంబడుదునని తదర్శ మై యరిగెద నాసంజేసి. వ. అనిన 

నందరు నగి. భార. అర.౨. ఆ. ౫౬, ౫౭, సలా మెం! 

“ఇటనియెన్ ” అనుపదములు భావ్యర్థకథనమున ననంగా జరుగబోవు 

నర్హమును జెప్పునపుడు ఆరంభమునం (బయోగిఎపంబడుననియు అట్టి యర్హ 

మును సమా ప్రిచేయునపుడు *“అనినన్*”*” అనుపదము [పయోగింపంబడుననియు 

సూ_తార్జము. 

ఇం|దునితో కలి జరుగబోవు విషయమును “అవనిలో... జేసి” అను 

పద్యముతోం జెవ్పుచున్నాడు. ఇది భావ్యర్ణ కథనము. దీనిపారంభమున 

“ఇట్రనియెన్ ” అనియు సమా _ప్టియందు “అనిని నగియుం |బయోగంపంబ డెను. 

ఇట భావ్యర్గమున నని చెప్పుబడెనుగాని భూతార వర్తమానార్థము 

లయినను ఈవిధి వర్తించుచు నేయున్నది. 

ఈ విధాన ముపలక్షణ మనవలయును. ఇట్టి సందర్భములలో శబ్దశ క్షిని 

బట్టియు నర్జమున కనుగుణమగు రితినిబట్రియు బహువిధముల వాక్యము లుండ 

వచ్చును. ఇట్లనియెన్ అనుటకుబదులు ఇట్లు వచియి+చెను. ఈరీతింబల్కెను. 

మున్నగురీతి నుండవచ్చును. అనినను దానికిబదులు అశగన్, అనుడున్ మున్నగు 
పదాంతరముల _పయోగమును దుష్టముగాదు సందర్భానుగుణముగా నాయి 

పధములు [పయోగింపంబడ.చుండును, 

సూ, కొన్నియెడలం దదాదులు విశేషణంబులధ్యాహోరంబులగు,౧౧ 

ఉ॥ క. కలకంఠకంఠి కన్నీరొలికిన సిరియింబ నుండనొల్ల దు 

సుమతీ, సువుతిశతకము. ఏ2, (ఇంటన్ = అయింటు శురుముండు 

రెరడుచెజగుల ధరను_త్తముండనంగ బరంగుం దా నెయ్యెడలం బరుస 

చములం- వలుకకునికిన్ దుధితంబులు నొరయుపనులం నొరంగుటవలనన్, 
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(రెండు తెటిగులన్ = ఈ రేండు తెజిళులచేత.) భార. ఉద్యో. 9 

ఆ.రీ౧. మొ 

ఆ యీ మున్నగు విశేషణకేబ్దములు కొన్నియెడలం | బయోగి-పంబడ 

కున్నచో నధ్యాహార్యములగుదముుడును, అనగా గల్చించుకొనవలయునని 

భావము. 

కలకంఠకంరి ,.. ... ; ఇంటర్ అనుపదమునకు విశేషణముగా “ఆి” 

శబ్దము అధ్యాహరింపంబడును. ఏయిుట. గన్నీరొలి కెనో ఆయిఎటనని యర్థము. 

ఇక్షు "దండు తెజుగుల ననుచోట “ఈ” శబ మధ్యాహృత మయి ఈ "రెండు 'తె406 

గులనని యర్థమగును. 

ww 

సూ. కొన్నియెడల సంబఎధంబునం బూర్యవాక్యంబునందలి పదం 

బధ్యాహార్యంబగు, ౧.౨ 

ఉ॥ నొంతిసంకటపాటు కోడలి బన్నంబు. భార. భీ. ౨. 

ఆ. పంక్క్మిముఖు నాతని తమ్బునిం గుంభకగ్గునిం దనయుని మేఘనా 

దని. నిర్వ ౨ ఆ. ౧౮ దాన వేశ్వసనకుం దమ్మ్ములకును. నిర్వ. 9 ఆ. 

౮౨. మెం! 

శేషషష్టీ విభ క్ష్యంతముగ నుండువదముచే సం బంధము బోధిఎవంబడును, 

అట్లు సంబంధము బోధింపంబడునపుడు పూర్వ వాక్యమునందలి పదము అధ్యా 

హరింపంబడుట కొన్నియెడల నగును, 

గొంతిసఎకట ... =.=! గొంతిసంకట పాటు అనుచోటంగల గొంతిదమొక్ల 

అను సంబంధమును బోధించెడి శబ్దము “కేడల్రిి” అకుపదనుతోడకు అధ్యా 

హృతమయి యన్వయించును. ఇట గొంతికిని కోడలికిరి గల అ త్తకోడ నృ 

సంబంధమిట జోధింపబడు మన్నది కాన గొంతిసంకటపాటు అకు పూర్వ 

వాక్యమునదళి “గొంతి"” అను పుష్టం తము ఇటకును అధ్యావృాూతమగుదున్నది, 

పూర్వవాక్యమనగా. బూర్వముననున్న 'నేజొకవాశ్య మని యర్థముచేయ 

రాడు. వాక్యభేదములేకున్నను వెనుకనున్నపదము నధ్యాహారముచేయుట యు; 

గలడు. గొంతిసంకటపాటును, కోడలి సన్నంబునుగూడ * తీర్చెదను 

అను ఒకే [కియతో నన్వయించును కావున నిట భిన్నవాక్యంబులేదు, ళ్లక్లే 

థో 
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మూ(డుదాహరణములందును వాక్యములు వేజుకావు. ఏకవాక్యములే. అందు 

జే “బూర్వవాక్యమునందలి అనుమాట లాక్షణికమయి పూర్వముననున్న అని 

మా[తము అర్హమునుబోధించునని తెలిసికొనవల యును. ఇట అన్నిక రృ వాచక 

పదములును (గియలోని కన్వయించినంతమా,తమున వేజు వేజు వాక్యము 

లని చెప్పనక్క అలేదు. ఇట్టి వాని ననేక కర్తృక [కియలని వెనుక యీతండు 

పాడెను. అంతియకాక ద్వఎద్వసమాహాది స్టలములందు తల్లిదం్మడ్రులు వచ్చిరి 

అనుచోట తల్పివచ్చెను, తండ్రివచ్చెను. అని వర్వేరు వాక్యములను కల్పించు 

కొనుట లేదుకరా. అక్ష యివ్చటను గొంతిసంకటపాటు .. ...! కోడలి 

బన్నంబు... ... అని వేర్వేరు వాక్యములను సృష్టించుకొన నక్కరలేదు. 
భిన్న వాక్యములను కల్పించుకొనిన యపుడుమాత మే “పూక్వవాక్యమునందలి” 

యను పదము సరిపడును. 

పం క్రిముఖు Saas నాదు | ఇట నాతని తమ్ముని అనుచోటనున్న 

“ఆతని” అను పష్ట్యంతము తన యునిన్ అను పదమునకును అన్వయి౨చు 

చున్నది. 

“దావవేక్వరునకుం దమ్ములకును ఇట దానవేశ్వరునకును దానవేశ్వ 

రుని తమ్ములకునని యన్వయము ఇట ోదాననేక్వరునకు అను పూర్వ 
[పయుక్తపదము అల్పముగామార్చి యధ్యాహారముచేయుట గమనింపవలయును. 

చొనవేశ్వరునకు అను కువర్గ కముతోనున్న పదమును యొక్క షష్ట ్య? తముగా 

దానవేశ్వరు ఇయొక్క తమ్య్ములకును అనువిధమున (గపహొంపవలయును 

పూర్వఘా తోదాహరణములందు అధ్యాహృతపదము సమానాధికరణ 

(వీశేవణముగా నుండును ఇట వ్యధికరణముగా నుండును. ఈ ఖేదమునుబట్టి 
నూ తము భేదించను. 

ఇందు సంబంధ మనగా. జుట్టరికమని యర్హముణచెప్పుటకం“కే శేష 

షష్ట్యర్ణమగు సంబంభమని చెప్పుట యుచితము. కానిచో చుఖ్లరికోము లేని సల 

మున నభ్యాహారమునకె వేరోకసూత మావశ్యకమగును. “వవాని బంధు 

మిత్రులు జీవధనంబులును డప్పిం జెందును” అనుచోట “నవానియొుక్క” అను 

షష్ట్యం తము జీవధనంబులును అనుపదంబుతోడను నన్వయించులు కై యధ్యాహో 

రము గాలించుకౌననల యను, అకు జీవధ నంబులకును ఏవాొనిక్షిని చుట్లరి కము 

జల్లు. సంగంధథ సామాన్యమే. కావున సరబంధపదమునకు శేష షవ్మ్యర్థమగు 
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స్వస్వామిభావాది సంబంధము అర్హమని తెలిసికొనుట యుచితము. శబపరిచ్చే 

దము ౬ సూతమున సంబంధమనగా స్వస్వామిభావాదికము'నే (గహించు 

చున్నారము. ఇచ్చటను సంబణధపదమున క్లే యర్గముచేయుట యుచితము. 

సూ, న్యూనవచో వాక్యంబు న( దవుచనంబు లధ్యాహార్యంబు 

అగు. ౧౩ 

(న్యూనవచనంబులు - ఐన, వని, వ, ఓ, మొ 

ఉ॥ ఎ-ల్తెజంగున ధర్మ కియం జిత్తంబునం జేరృవలయు జీవించు 

తజిన్ * భార.ఆను.ళి ఆ ౨౫౧. (ఎ త్రెజింగునన్ = ఎ త్తెజుంగున నైనను, 

లేక ఎత్తెజంగుననేని అని యిక్క-డ ఐన, వని, యవ్యయంబు లభ్యా 

హోర్యంబులు, ఇట్లు మిోందను నెజుంగునది.) అక్క-ట మందథాగ్యు 

నకు నట్టి తనూభవరత్న మెవ్విధిన్ దక్కు-నె. భార, (దోణ.౨ ఆ,౨ర ౦, 

తరుణీ యేరికిం జెల్లునె యరయంగ నేమింతవార మనుకొన. కళొం 

ఆ.౭౨. వీని నెమ్మెయిన్ బట్టి వధింతు. విష్ణు. ౭ ఆ. ౧౬౩. అన్నం 

బొండొకలేదు. పాండు. ర ఆ. ౧౭౬. దైన మకటా యిటనై నను 

జెచ్చుని యేమివచ్చెనే. చంద. కర శ్రములు మేలునిచ్చును. భాగ.౧౦ 

స్కం-ం, పూ. 3౨. (కర్ణములు, కర్ళములే యని యిక్క-డ నేవార్థ 

మధ్యాహోఠ్యము.) డప్పిం జెందును. (చూ. మందు.) డప్పిం జెందునో 

యని యిక్క-డ “నో” యభ్యాహార్యము. మొ 

న్యూనవ చో వాక్యంబునన్ == ఆవశ్యకములగు పదములు |పయోగింహ( 

ఖడక తక్కువగానున్న భాక్యమునందు. నూ్యూనములగు పదములుగల వాక్యము 

నందునని యరము. తద్వచనమ్ములు == న్యూనార్హమును జెప్పెడి శబములు, 
థి థ ద్ 

సాధారణముగా ఐనన్, ఏవని, మున్నగు నవ్యయముల యర్థము గమ్య 

మూనమగుచుండుట చే నాశబ్దములు పయోగింపంబడకుండుట చూపట్టుచున్న ది. 

అట్టిళరి నా శబ్దములు అనగా ఐనన్, ఏని, ఏ, జి” మున్నగునవి యధథ్యావో 

ర్యములగునని తాత్పర్యము. ఇట ఐనన్ వని మున్నగువానికి “న్యూనవచచం 
బులు! అనునథి సంజ్ఞకారని శలియువలయును, 
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ఎత్తెజింగున ,.. ... | ఎత్తెజంగుననైనను నని యిటనర్హమురావలయును. 

కాని ఆయర్లమును బోధించు *ఐనన్”” అనుపదము ఇట తక్కువయ్యను. ఆ 

తక్కువయగుపదము నధ్యాహోర మొనర్చుకొని యెతెజ(గుననైవన్ అని యర్జ 

మును సంపెాదింపవలయును, 

టక న రంల దక్కు నె ఇ ఎవ్విధినెనను అని యిటను ఐనన్ అనునది 

యధ్యాహార్యము, ఇకే యేరికి నైనను, ఎమ్యెయిచ్రైనను, అనియు దెలియ 

నగును, 

అన్నంబ్ొండోౌక లేదు. ఇట ోఅన్నంబ్ొండికిో అను పొఠను సుబోధిని 

లోయ జూపంబ'జెను. అ పాఠమే యిట యుక్తముగా దోచుచున్నది. అన్నం 

బొండొక అను పాఠమున ఒక అనునది (పత్యయరహితము గా. గానవచ్చు 

చున్నది. పత్యయరహి తముగానుండి కేవలము “ఒకి” అని [పాతిపదికముగా. 

[బయోగింపంబడుట యుచితముకాదుగడా. కావున ోనొంగొకి” అను పాఠ 

మపపాఠము. అసాధువు. ఒక అనునది సమానమునం దుం బూర్వపదముగానున్న 

పుడు విభ క్షిలోపించును గావున “నొకయన్నము” అనురితి నుండవచ్చునుగోని 
వ్య స్తముగానున్నవ్వుడు ఒక యని పయో గింప(బడదు. అన్నంబు పష జండు షా 

ఇక, అనియే యిటపదములు. అన్నంబొండు = అన్న మొక్కటి యయినను. 

లేదు అను నర్గమిట వివక్షితము. అన్న మొక్కటి యయినను లేదు. ఇతరములగు 

వస్త్రభూషణ సౌఖ్యాదులవిషయము చెప్పనేల? అని యర్థము స్ఫురించును. 

దెపమకటాయిట .., ప ఇట నైనను నని యర్థము. 

ఈ యుదాహరణములందు ఐనన్ ఆనిగాని చానితో సమానా ర్థకమగు 

“ఏనిీ” అనిగాని అధ్యాహార్యము. 

కర్యములు... ...। ఇరు కర్భములే అని “వి అధ్యాహార్యము. డప్పిం 

జందునోయని ఇట “ఓటి” అధ్యాహార్యము. 

సంస్కృతమున నాలంకారికులు ఇట్టి స్థలములను దోషముల కుదాహ 

శజములుగాం జూవిరి. ఇట్టిదానిని [వతాపరు్మ్నుదీయమున వాచ్యవర్దితము అను 

చోవముగను -కావ్యపకాశమున ననభిపాతవాచ్యమను “పేరుగల దోషమకిగను 

జాజిరి అట్టిస్టలోముల చే యీతండు మ్యూనవచోవాక్యములని చెెబ్బనని తెలి 

యందగును, “నునోరథ దూరవర్త”” యనుజోట శునోళఖా భాధుజు దూరవ ర్రీ 
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అను నర్హము రావలసియున్నదనియు నట్టి యర్షమును తప్పెడీ శబ్బమచ్చట లేటు 

కావున నిదియుక దోషమునియు వారి యాశయము, 

సూ. కొన్నియెడలం గ్ర్హృకర్మ క్రియ లధ్యాహార్యంబులగు, ౧౪ 

ఉ॥ కర్తకు :-- నన్నుజూచి నగరి! (జనులు కర్త అభ్యాహో 

ర్యము.) ఛార. అర.౨ ఆ ౧౩౬. క. సరకు నొనరు సురవరులను గురు 

శక్తిని భీష వానల బై_కొన రుద్దురత జరాసంధుని 'వెరపరిగా మె 

చ్చరు మహే బాశ వరగర్వమునన్ . (హంసడిభకులు కర్త _ర్త అధ్యాహార్యము) 

ఉ. హా. రఅ గనాణామొ! కర్భమునకో - దవదహానం బుడగోతేను చాహా 

ముచేయుచునున్నం జూచి. (చాహముచేయుటను కర్ణము అభ్యాహో 
ర్యము. ) భాగ. అర. ౨ ఆ. ౧౨౭. మెొొ॥ (క్రియకు. (క అక్క-డ నెవ 

డున్నాడు 4 ఉ. రాముడు (ఉన్నాాండు అభ్యాహార్యము .) ము. 

కొన్నియెడల కర్తగాని కగ్యగాని [కియగాని యభ్యాహార్యమగును. 

వాక్యమునకు మ ఖ్యాంగములయిన కర్త్భృకర్య |క్రియలుగూడ( గొన్నిచోట 

నధ్యాహార్యములు కావచ్చునని భావము. 

దవదహనంబు... ... | ఇట రాహముచేయుట అను క్రియలోనికి( గర్భ 

యగు వనము అధ్యాహార్యము. దవదహనము వనమును ఉద(గతతో దాహము 

జియుచు నుండగాం జాచి అని యన్వయము. ఉద([గతరుదాహము అను 

పాఠము |పౌఢ వ్యాక ర్త సమ్మతముగాదు అట్టయినచో దాహామునకు తరు 

వులు కగ్మయగును గావున నధ్యాహార మనా వశ్యకమగుటచే నుదాహరణమే 

కాక పోవును, 

నో. ఆనేక క ర్హ్ఫృక(కియకు సమీపక _రయొక్క_ వింగవచనంబు 

అగు. ౧౫ 

ఉ॥ వవాని బంధుమి తులు జీవధనంబులును డప్పింజెందును 

గృకునింగా వాని నెన్నంగాందగ. భార శాంతి ౧ ఆ ౫౨ సుర గథిధ 

కస్ట పభ్ళుతులు భరణీ తై లాపగాబ్ది థ్యాతీజాదుల్. య. త 

నరయంగ గావింఛె ? రామా, లర. ౨ అ. శతు ఈగల. 
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విశమించిరి. ఉ. వారి.ళ ఆ.౩౧. వ. సర్వభూతంబులు ేవాసురులు 

వినాశగతులుకాళి. ఠా, అర,౨ ఆ 3౩౮౫. మొ! 

ఒక [కియలోని కనేక కర్త లన్వయించుటయు నుండును. అట్టికియ 

యనేక కర్తృక [కియ యని యిట [(గాహ్యము కర్తలు అనేకములయిన 

యపుడు క ర్భవాచకపదములలో కి యతాూపదమునకు సమాపముగానున్న 

పదము ననుసరించి మహతా మహా త్యములును ఏకత్వ బహుత్వములును 

[కియాపదమునకు వచ్చునగి యభ్మిపాయము. 
జవ | ! ఇటం జందుట యను [కియకు బంధుమి తులు, జీవ 

ధనములుంగూడ క ర్హలే అయినను “జెందును” ఆను |క్రియాపదమునకు సమో 
పముగా జీవధనంబులు అను పద ముండుబశచే దానిని ఒట్టి చెందు అను ధాతువు 

నకు ఆమహ[దూపను వచ్చెను. కనుకనే బహువచనమునకుబదులు ఏకవచ 

నముగూడ వచ్చెను. భూతార్గమున నమహడ్వాచక క్రియకు బహువచనస్థాన 

మున 'నేకవచనము వచ్చునుగదా. (చూ బాల. (క్రియ ౨౫ సు) బంధు 
మిత్రులు అను కర్తనుబట్టి [కిమూపద మేర్పడినచో: జెందిరి అని మహద్చహు 
రూపముతో నుండవలసియుండును. బంధుమితులు అను కర్తకంశు జీవధనం 

బులు అనుక ర్హ ““చెందునను”” (క్రియకు సమీపముగా నున్నది. 

సురగం ధర్వ చంఛధత్వ పభృతఈలు, ధా తీజూదులు, అను కర్తలలో "రెండ 

వది (క్రియాపదమునకు దగకగానుండుకుచే, గావించెన్ అనునది అమహద్వాచ 
కము వకవచనాంతము నయ్యెను, 

తమసేనలు, వారు, అను రెండింటిలో రెండవదానింబట్టి వి్రమి? చిరి 

అని మహద్భ్బహువచనాంతమయ్యను. సర్వభూతంబ.లు, వా పుకులు, జను 

వానిలో రెండవదానింఒట్టి కారె అను క్రియ మహద్భ్బహువచనాంతమయ్యెను, 

ఈ సూ|తమున లింగశ బమునకు మహ త్త్వాదు లర్థముగా( దలంపవల 

యును. సంస్టృతమునంధువ లె. చెనుగున శజ్ఞములకు లింగవ్యవహారము లేదు. 

వ దతిదేశమయినను లేదుగదా. (ఆచ్చికశ బ్బంబు లెల్ల6 దజచుగా 

త్రీసమంబులుం గీ బసమంబులు నమాయుండునను సూ తముచే సుబంతములకు 

జూతయె- లింగ 'మతిందేశింపం వడశేడుగదా ) కావున్న' సిటు మహాత్త్వా మహా 
కరముల ఉకసుం ఇరికృర్యము, 
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సూ, భూతార్థ్గ = సమాపక(కియ వలయుచో వాక్యాంతరజనిస్థానం 

బగు. అగుచోం గ్నర్హ తత్కర్తలుఎదలిదియ యెద్దియే 
నొండగు. ౧౬ 

వలసినప్పుడు కొన్నియెచల భూ తార్గ కాసమాపక | క్రీియనుండి 

వాక్యాంతరము వాడమును. అప్పుడు దానికి, గర యా యసమాపక 

[కియాక _ర్యసముడాయంబునం చుండునదియే యేదై న నొక్క-టియగు 

నని యర్థము. 

1 మ. ధవళాక్షుల్ చని కాంచిరంత చెదురన్ ద త్తీరచేళం 

బునం దవదాళతాంబుజఫేనపుంజనిభు నయ్యశోో_త్తముం దవ్వులన్ . 

వ. కోని కద్రువ వినతంజూ చి” (ఇబ్రక్క-డ కని, కనగా నందునను నర్లము 

నిచ్చుచున్నది. భార. ఆది.౨ అఆ.50, 3౩౧. వ. ేవలోకంబున కరు 

గువారెదుర ద్వాపరంబులో వచ్చు కలిం గని శ్యకుం డిది యువి మెం 

దులకుం బోయద వని యడిగిన నయ్యిం, దునకుం గలి యిట్లనియె, 

(ఇక్కడ కని. కనిరి. అందు ననునర్భము నిచ్చుచున్నది.) భార. అర.౨ 

అ,౫౮. ఇట్లంతట నూవ్యాంబులు. చ, శుంభ నిశుంభు లు గకోపన్సు 

లయి డాసి భుంభుం డతి భె రవమై న్య్వస మేతుండ్రై రయంబునం గవిసెన్, 

మూార్క-0.౬. అ.౧౮౫” "మొ 

వతల్ల తణాను క్తవిశేషపయోగంబులుం గలవు. ఉ॥ వ. నలుం 
డు... ... దమయంతీ ద్వితీయుండై యుండి భుభుయోవీడ సహింపనోపక 
హిరణ్యపతం౦బులతో దమ నుంగటం దిరుగుచున్న పశ్తులం గని యవి 

భత్యం బగుననీ యప్పత్వలం బట్టికొన సమకట్టి కట్టిన పుట్టంబు వాని 

వె వైచిన నవి పుట్టంబుతోన గగనంబున శెగసి నవ్వుచు విగతవస్త్రుం 

కైన నలున కిట్లనియ్. (ఇందు ఉండి అనునంతవణకుం గల యసమాః 

పక కియలకుం గ_ర్హలు నలదమయంశులు. ఓపక అనునది మొడలు 

"కై చినన్ అఆనునంతవటకుం గల యసమాపక | కియలకుం గ_ర్హ నలు 

నభాష్థహార్యమూ. భార, .అర.౨ ఆ.౬ఓ, సీ, అవావసన్నద్ధ్థులయి భన 
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కర నందన మేఘవర్గులు ధర్మతనయు పాదంబులకు | మొక్కి- పంకజా 
౯ ష్ 

తనకు దండము పెట్టె యంతఃపురమున కరిగి కుంతికి నెజుంగ్ ఏడ్డూనివచ్చి 

వివ్వచ్చు (గుచ్చి కౌంగిటంజేర్చి గు_స్తరించి, యనఫఘ నేం దురగంబు 

గొని వచ్చునందాక నంగరకుకుండ వై యధిపుం గాచియుండు మని 

మాది ప్యుతులను పచరించి (చాపదికిం జెప్పి మజియును చానవారి 

యడుగులకు వ్రాలి యశ్షేవు ననుముతమున నరిగ ననుమోదమున యా 

వనాళ్వుపురికి. కందు వచ్చి అనునంతవలణకు. గలయసమాపక | కియలకుల 

గర్తలు భీమ కర్ణ నందన మేఘనవర్లులు. (కుచ్చి యనునది మొదలు 

అరిగె ననునంతవజుకుం గల యసవమాపక్మకియలకుం గ_ర్త భీముం డభ్యా 

హోగ్యము. డై.౧ ఆ.౧5౮, ఇట్టిప్ _పయోగంబులనలన నెజుంగునది. 

భూ ఇార్భకాసమాపక క్రియ == క్వార్ధక ము. వచ్చి, చూచి, మున్నగునవి. 

వాక్యాంతరజని స్టానంబు == వేల్ "క వాక్యము జనించుట కాధారము (జని == 

పుట్టుట) 
వాక్యంబున( గ్ఞ్వార్థక శబ్బంబుం 'డె నేని యయ్యదియ సమా ప్రవాక్యమగును. 

కావున నాకియ నాధారముగా జేసికొని వేతొకవాక్య ముదయించును, 

అతుదయించిన వాక్యాం తరమునకు( గర్త వెనుకటి వాక్యమునండలి క ర్రలలో 

నిటీయగునని భావము. అనగా మొదటివాక్యమునం దనేక కర్తలుండగా 

రెండవ వాక్యమునందు వానిలో నొక్కటిమా. తము క ర్తయగునవుడు ఈనూ[త 

మున కుధాహారణమగును,. 

ధవలాక్ల్ష్నల్లు.*:। ఇందు కని జను క్వార్థకము “కనున వినతంజూాచిో 

యను వాక్యాంతర ముదయించుటకు ఆభధారమయ్యొన. “*కని”” అను నసమా 

పక క్రియకు ధవలాక్రులందణును గర్హలు. కాని రెండన వాక్యమునందు అధవ 

భాక్షులలో .వొక్క శయగు గదువమాతమే కర్ణియగును. 

ఇటే “కల్తిం గనుటి లో శ|కాదులందలును గతల గుచుండగా నడుగు 
టతో .శుకుండు మాత మేక ర్రయగును. ఇళ్లే శుంభ నిశుంభులు డాయుటలో( 

రచ్తణరుచుకిఢలా శవియ్సుటలో శ్రుంభుండు చూత మే క ర్హయయ్యను, 
ఈ సూత్రమును, శోస్పంబధథని చిశేష|షయోగషుబు మటికొన్ని శోలఖ్ధ 

మియు నవి. యూమ్యాముఇవియు.. “నీళల్లతణాఘ క్ల. | తరు జాకర్థత్మంత 
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సూచించెను. అనగా నసమాపక [కియనుండి యుత్సన్న మయిన ద్వితీయవాక్య 

మునంగల కర్తమోంది యుదాహరణములందువలె వాచ్యముగాక యధా 

హార్య మగుట యు. గలదనిభావము. అట్టివి రండు స్థలము లుణాహారించు 

చున్నాడు. 

“Rati ఇట్ట్లనియె”! ఇందు ఉండుటలో (ఉండి) దమయంతీ 

నలులిద్దణును గ ర్రలగుచుండగా నోపకుండుట మున్నగు క్రియలలో నలుడు 

మా్యతమే కర్తయగుచున్నాండు ఇట “నలుడు అనుపదము వెనుకటి యుదా 

హరణములందువలె వాక్యమున లేదు అధ్యాహారము చేసికొనవల యుసు ఇదియే 

పూర్వోదాహరణములకం కు నిటంగల భేదము, 

““ఆహవసన్నద్దులయి sane పురికి” ఇందు నీమాదులు మువ్వురు కర్తలు 

గాల జఇప్పంశుడిరి. కాని మయమొక్కుట మొదలుకొని ““వచ్చి* యనునంతవజకు6 

గల పనులలో మువ్వురును గ ్రలగుచున్నను నివ్వచ్చుం [గుచ్చికాగిటం జేర్చు 

కొనుట మున్నగు క్రియలలో గర్భ నందన 'మేఘవర్జులుంగూడ క ర్రలనుట 

యనుచితము. పినతం[డ్రియగు వివ్వచ్చును గర్భ నందనుండు నమస్కరింపవల 

యునుగాని కౌగిలించుకొనుట యుచితముగాదు. కనుకనే తరువాతి వాక్య 

మున “సే” అని ఒక్కనినే కర్తగా సూచించెను. మువ్వురును గర్తలయినచో 

మేము అని చెప్పునుగదా ! కావున గౌగిటం చేర్చుట మున్నగు క్రియలలో 

కర్తృవా”కమగు భీముండనుపద మధ్యాహార్యమగుచున్నది. 

ఇందు 'నలుండు....*.దమయంతీ ద్వితీయుం'డ'' అనుచోట “ఉండీ” 

అను క్రియలో నలదమయంతు లిర్నురును గర్తలని (పొఢవ్యాకర్త [వాయుట 

విచా. శతీయుపిఎ. నలుండు అనుపదము నూతము “ఉండి” అను [కియలోనికి 

గూడ నన్వయించుచున్నది. ఉండీ అను [కియలోనికి దమయంతి కర్తిగాదు. 

దమయంతీ ద్వితీయుండై అనుపదము *““నలుండు"” అనుదానికి విశేషణము. 

దమయంతికూడ నుండెనను విషయము అర్ధసిద్ధ్దమగు నేకాని దమయంతి శాబ్ద 

ముగ6 [గియలోనికి క ర్రిమాతము కాజాలదు కనుకనే యిట్టి చోట సమాపక 

క్రియ చెప్పవలసీ యున్న చో “నుండెను” అ) యేకవచనాంతముగ నే యుండును 

కాని “యుండిరి''అని బహువచనాంతముగా నుండదు. ఉభయులును గర్హలయి 

నచో “నుండ్రి” అనియే యుండునుగదా ? “వు తేణ సహాగతః పితా” 

ఇత్యోధులందయినను నాగమనక్రియలో ఏకి పీతయొక్క జే ఇర ర్తయగును. 

క్ష 
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పుత్రుని యాగమనము అర్జసిద్దము మా(తమే. ఇట దమయంతీ పదమునకు 

“ద్వితీయ” పదిముతోడను మామే యన్వయము [కియతో నన్వయము లేదు* 

కావున నిట నన్ని[కియలయందును “నలుండు'” అనుపదమే క్రరృవాచకము. 

అధ్యాహార మక్కఅ లేదు. ఇది (యుదాహాక్యముకారాదు. తరువాతిదిమా[త 

ముదాహారణము కావచ్చును కాని యిట్లి [పయోగములు (ఆహవసన్నద్దు 

అయి... *- ఇర్యాదికము) [పామాదికములనుటయే యుచితము. భారతమున 

నిట్టి ప్రయోగములు లేవు 

క్వార్హకవుగు “ని” ప్రత్యయము సమానకర్తృకములకే వచ్చుట సామా 
న్యముగా నున్నది. ఇందలి యుదాహరణములం దట్లుగాక సమాపక |కియకును 

క్వార్గకమునకును గర్రలు భిన్నముగానున్నారు అసమాపక కియలోనికి( గర్త 

లనేకులగుచుండగా సమాపక [కియలోనికి వారిలో నొక్కండుమాతమేకర్త 

యగుచున్నాండు కనుక నీ సు*తముచే. “గ ర్రృభఖేదమున్నను” శకము? పత్య 

(గూంత|కియ [పయోగింపవచ్చునిని యనుమతింప6 బడుచున్నది. 

విచారింపగా నిట్టి (ప్రయోగములు చింత్యములే యనవచ్చును. భారత 

కవులిట్టి పయోగములను జేసి యుండ లేదనవచ్చును. ఇందలి *ధవళాక్షుల్ .. 

క కని అను పపములోనికి క[దువయే కర్హియని స 

ధవళాక్షుల్ చని కాంచిరి అని నెనుకటివాక్యము సమా ప్రమయ్యెను. కని అను 

[(కియలోనికి కర్తగా ధవళాక్షులనుపదము నధ్యాహరించుకొనుటకం కు సమాప 

ముననున్న కృధువ అనుపద మే కర్తృవాచకమనుట సమంజసముగదా. కద్రువ 
(వెనుక (జెప్పినరీతిగా యశో త్తముంగని వినతంజూచి యని యర్థము. 
కావున నిది యురాహారణము కాజాలదు, 

“డేవలోకంబన,.. ... కలింగని... ...” ఇట కలింగనన్ అనియే సాధు 

పాఠమయియుండును. లేఖక దోషముచే కని యని చూపట్టుచున్నదని భావిం 
పందగును. కనన్ అని యున్నపు డయ్యది భావలక్షణస్టలము కావున సమాన 
కర్తృక త్వముండవలయునను నిగ్బంధముశేదు. (చూ. చితుండు వండనతిధి 

వచ్చెను ) 

భారతకవు లిట్టి (పయాగములు చేసినట్లు వేజొకస్టలమునం గానరో 
కుండుట చేతను యతి ఫొనాదిస్టలము కానందున దృఢ మగు నుదాహారణమని 

గజంఛుట కం... నిట్టి (ప్రయోగములు విమర్శ నీయులు, 
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దూర్చ ండేయపురాణ పయోగముగూడ సరియయినదికాదని పాఠాంతరము 

(. ఉ(గకోపనులయి!రా నిశుంభుండ తిశ్రైనవ బశ) ఉండుటంబట్రియే యూహింప 

వచ్చును. సుజోధినీకారులును డానీ అనుపాఠముకంకు “రా నిశుంభుండో అని 

యుండుటయే యుచితమని (వాసిరి. అట్టి పాఠమున నిధి యుదాహరణము 
కాజాలదు, 

సూ. కొన్నియెడల నవయవక ర్హృక।|క్రియ తదవయ ఏ క ర్భృకం 

బగు, ౧8 

ఉ| తలవడంకుచునుండు తన వితృవరుల. (తలవడంకుచు 

నుండు=తలవడంకుట గలవారగుచునుండునని యర్థము.) భార. ఆది.౨ 

ఆ.౧౫౧ లేకువసెడియె నీ పాజుండు. (వెడియెన్ - చెడుట కలవా? 

జాయెనని యర్థము.) భార. అర.ర ఆ,.౩౫౩. ఐ్రట్లంత నెజుంగునది. 

జెలువేదిం జందురుండు. ఫార. ఉన్యో.౨ ఆ.౧౦౭. ఎగ్ గుభట 

వర్ణంబు లొక్కట సాబగుమాలె. రా.యు.౧౧౪౦. అకట యా 

లతాంగి హృదయంబున పడ గహూక్చియెంతయున్ నెక్స_ఏయున్నది. 

మర్ల. ౨ ఆ, 3౩౦౯. చే. బడలికలు వాసి చనుము. స్వా ౨ ఆర౭. మొ 

అవయవమనగా( (బథానవస్తుపునకు సంబంధించిన యొకభాగముగాని 

యొక ధర్భుముగాని అయినట్టిదగి 'తలిసికొ నవల యును. 

[కియలోనికి అట్టి అవయవము కర్తగా నుండవలసియుండగా నాయన 

యవముగల యవయవయే కర్తయగుచుండుట కొన్నియెడలం గలదని తాత్స 

ర్యము. ఛాత్వర్ష వ్యాపార్యాశయము అవయవమే యగుచుండగా యువయనినే 

కర్తగా భావించి క్రియనన్వయించుట “న్ని చోట్ల గలధనిభావము, 

“తశలవడంకుచు ... ... ' ఇట వడ(కుటలో? త తలయే. ఇది యవ 

యవము. అవయవి పితృవరులు. తల అను నవయవము కర్తగాం గలదయ్యును 
వడకుట “పితృవరులి” ఆను నవయవిలోని కన్వయించి ఆపదమును (పితృ 

వరులు) క ర్యృవాచకముగా, చేసికొనెను. అపుడు తలవడ:కుచునుండు అను 

(క్రియకు తలవడంకుచునుండుట గల ఆని యర్థమువచ్చునని [గంథకత్తయే 

వైన రించును. కర్త మాజుటవలన నర్థము మార్చు జెం”దైనని భావింప వల యుషు, 
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(ఇందు పితృవరులు అను వస్తువునకు “తలి ఒక అవయవమనగా భాగరూవ 

మెనది.) ోతేకునసెడియె నీపాటు(శు” ఇచ్చట పాజుండు అవయవి. చెడుట 

అవయవము ఇట చెడినది తేకువయే కావున నదియే కర్త కావలసియుండగా 

పొజు(డనునది కర్తయగుచున్నది. పాజుండనునది కర్తయగుటకు దగినట్లు 
చెడియననుపదము “చై డుటగల వాాడయ్యెను”” అను నరమునిచ్చును. ఇట 

చెడుట పాజణునియొక్క ధర్మము. ఇచ్చట నవయవమునకును (చెడుటకును 

నవయవికిని (పాణునికిని) ధర్భభధర్శ్మిభావము సంబంధము. పూర్వోదాహరణ 

మున నంగాంగి భావము సంబంధము. 

“రలు వేదెం జందురుండు ఇట చందురుండు అవయవి. చెలువ అవ 

యవ్వము. చం(భుండు సాందర్యవిహీనుండయ్యెనని యర్థము. “ఏదెన్” అను 
ధానికి చెలువుక ర్త కావలసియుండగా చంధుండు క్రర్తయయ్యను. చందుండు 

వెలు వేదుట గలవా(డయ్య నని భావము. చం(దునికిని చెలువునకును థధగ్భధర్మి 

భావము సంబంధము, 

“సుభట ... ,.. మారెన్”” సొబగు అవయవము. సుభట వర్షము అవయవి. 

మాలెన్ (పోయెన్) అను (క్రియకు సాబగు కర కావలసియుఃడగా సొబగున 

కవయవియగు సుభటవర్షము క రయయ్యొను. ఇకు సాబగునకును సుభటులకును 

థర్మ ధర్మి భావమే సంబంథము. 

అక్కుట... ==. యున్న ది” నెక్కానియున్నది అను [కియకు కూర్చి 

క ర కావలసియుండగా లతాంగి కర్తయగుచున్నది. కూర్చి అవయవము. 

తాగి అవయవి, కూర్చి ధర్జుము. లతాంగి ధర్మి. (నెక్కొనియెన్ , 'నెక్టాని 

యుండుట కలదయ్యెనని యర్థము ) ఇది సరియగు నుదాహరణము కాజాలదు. 

వందు లతాంగి అనుపదము [క్రియలోని కన్వయింపక హృదయంబున (లతాంగి 

యొక్క హృదయంబును) ననుపదముతో నన్వయింపవచ్చును,. ఆసక్ష మున నుదా 

హరణము కాజాలదు. 

“బపడలికలు వాసి చనుముి (వాసి జ పోయి “సిన బడలిథలు పోవుట 

కల భాడవయి చనుము” అని యర్హము., “బడరలికలు” అవయవము. నీవు, 

అపయవి. బడలికకును సీన్స అనుదానికిని ధర్మధర్మి భావము పంబంథను, 

అవయవావయవిభావ మనగా సామాన్యముగా నంగాంగిభావమని యర్జ 

ము వచ్చును. అనగా భాగము భాగి అనువానికి గల ధర్మమని. తోచుచున్నది, 

శాన. యుట మొదటి యుడాపారణమునరిదప్తు మిగిలినవానిలో నిట్టి సంబం 
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ధథఘు లేదు. అచ్చట ధర్కభర్శి భావము మాతమే గలదు కావున నవయవా 

వయవిభావమనగా గుణగణి భావము లేదా సమభాయసంబంధముచే నాఖే 

యాఖథారభానమనిగాని తబంపవలయును, 

జో 

సూ. వాక్యసంగహంబునం దినన్నంత [క్రియావూర్వకంబులగు కౌక 

కాన్యవ్యయఎబు లను క్రవాక్యపదృగాహకంబులగు, (లా 

ఉ॥ కాకకు -- తే. నీవు నలునకుం శోర్టితో జేవివైనలాక సీ 
సముజ్జ ల రూపకాంతి విభవ నిత్యసౌభాగ్య ఛాగ్యాభిజాత్య భద 
లక్షణావళులవి సఫలంబులగునె. భార. అర.౨ ఆ.౨౦. (వాక్య 

వ్యాసమునందు -- నీవు నలునకుం బేరి సతో చేవివైన నీ సముజ్జల 

రూపకాంతి విభవనిత్య్వసౌ భాగ్య భాగ్యాభిజాత్య భ|దలకుణావళులవి 

సఫలంబులగును. కాకున్న నీ సముజ్జ్వల రూపకాంతి విభవ నిత్య 

సౌభాగ్య భఛాగ్యాభిజాత్య లతణావళులవి సఫలంబులుకావు. కౌనికి - 

“ఆ. నలునకాని నళినదళనే త వరియింపదత్తై” (వాక్య వ్యాసము 

నందు నలునే నరియించుంగాని వేతొకని నళినదళన్నేత వరియింప 

దప) భార. అర.౨ ఆ ౫౨9. మొ! 

వాక్యసం[గహమునందు = సూ*డజ్టైకరిం చిన వాక్యమునందు. ఇనన్నం 

తము = చేధర్దంబున-దు వృత్రఎబగు భావలవ్షణంబునందు నవర్ధకంబు (దుళాం 

తంబగు, (భాల. క్రియ. ౪౧ సూ.) నను సూ[తముచే వచ్చిన నవర్గ శ మరిత 

మున(గలది. ఈ నవర్గ కమునకుం |బూర్వమున “కారము” నియతన్నుణా 

నుండును. (భూతంబునం దిగాగమంబగు బాల. (క్రియ. ౧౭ సూ కావున 

దీనిని *ఇనన్*”” అంతమున( గలదని చెప్పెను. 

కాక, కాని, అను నవ్యయములు ఇనన్నంత క్రియలు పూర్వమునం గల 

వగుచు ఉ క్షమగు సం|గహవాక్యనున నుండినేని అను క్రమగు వి స్తరవాక్యము 
నందలి పదములకు వ్యంజకములగుచుండునని భావము. సం గహ వాక్యమువలన 

వి_సర వాక్యము గమ్యమానమగు చుండును. అట్రియెకల సంగిహవాక్యముతశందు 

అనుక్షములయిన పదములమ శాక, కాని, ఇవ్యయములు ఘ్యుతింపంజేయునని 

ఆశాళవూ, 
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కాక అను నవ్యయ మను క్రవాక్యపవ [గాహకమగుట కుదా హరణము, 
“నీవు నలటునకు ,.. ,.. అగునె'” ఇందు కాగ అనుదానికి అయినన్ అను ఇనన్నంత 

(క్రియ పూర్వమునంగలదు. ఇయ్యది స్ఫురింవంజేయు చున్న వ్యాస వాక్యమును 

వివరణమునందు “నీవు... ... సఫలంబులు కావు” అని వ్యాక ర్రయే చూపెను, 

ఇందు కాక అనునది ోఅయినన్ అగును. కానిచో కావి) అనుపదములకు 

[గాహకమగుచు వి స్తరవాక్యమును స్పురి :పంజేయుచున్నది. 

“నలునకాని ,.. ... అ క్రై ఇందుకాని అను నవ్యయము చ*ీవరియించును 

వేజొకని అనుపడములకు [గాహకమగుచు వి సరవాక్యమును స్ఫురింప 

జేయును 

సూ్మూతమునం దినన్నంత శకి మూపూగ్య్వకము లగువానిని మా[తమే 

(గహించినను ఇనన్నంత [కి యాపూగ్వకములు కానివానికిర ఈ కావ్యము వచ్చు 

నవి యుదాహరణమునుబట్లియె యూపి. సనగును. నలునకాని అనుచోట కాని 

ఆనదానికి య బూర్వ్యమున ఇనన్న౭త క్రియ లేదుగదా, ఇట నవధారణార్ధక నుగు 

“అ” అను నవ్యయము పూర్వమునంగలదు 

నూ 
సూ కొన్నియెడలం గాని (కియాపూర్వకంబు పూస? విరుద్దో త్త 

రార్థకంబగు. ౧౯ 

వాక్యంబులందు. బూ ర్వార్థమునం గియమోం౭దవచ్చిన కాసి 

వ్ f డా గ్ర యవ్యయ ము త్తే రార్థ వాక్యముయొ ks యర్థము పు ర్వార్ధ వాక్యము 

యొక్క యర్ధ మునకు సూది తాం తానా లన డెలుపుచున్న దియని 

6ఉ!॥ వాండు వచ్చునుగాని కార్య వ్యాసంగము చేత రాజాయెను. 

వాడు రాండుగాని నీ నిర్భంధముచేత వచ్చినాడు. మొ॥ 

కాని = కాని అనుపడదము [కియాపూర్వకంబు = సమాపక (క్రియ పూర్వ 

మునగ.  పూర్వవిరుద్దో త్తకార్థకంబు = పూ్వూభాగమునకం విరుద్ధమగు 

రెండవభాగము గలది. 

శాని ఆను. నవ్యయము ఆను క్ర పొక్యవడ |గావాకమగునని" పూర్యనూ[త 

మున జపష్పంబ'డెను. అంళియేకాక మజికొన్నిస్థలములలో వ్యంగ్య వాక్యమును 
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స్ఫురింపంజేయక వాద్యములగు వాక్యములం దే వెరుధ్యమునుమా (ము స్ఫురిం 

పంజేీయునను విషయము ఈ సూ తము చెప్పుచున్నది. 

కొన్నియడల సమాపక కిశాభాప్పూక్వకమగు కాని అను నవ్యయము 

పూర్వ వాక్యమునకు విరుద్దముగానుండు ను తకవాక్యముగలది యగునని భావము, 

“వాండు వచ్చునుగాని.... .” ఇట వచ్చునను సమాపక క్రియకు తరు 
వాతనున్న “రాద పదము రాదు ఆను విరుద్దార్ద వాక్యమును స్ఫురింప. 

జేయుచున్నది. ఇకే “వ్యాడు "రాడు " అనుచోట రాడు అను సమా 

పక(కియకు తరువాతనున్న కాని పవము వద్చినాండను వ్యతిరేక క్రియను 

సూచించుచున్నది. అనగా రెండు వొక్యములలో మధ్యభాగమున కాని అను 

నవ్యయమున్న చో నా రెండు వాక్యములును పరస్పర విరుద్దార్టక ములుగా 

నుండునని భావము. 

సూ, కొన్నియెడల వ్యాసవాక్యము నకు ముందు సం(గ హవాక్యంబు 

నాండగు, ౨౦ 

ఉ|| వ. అయ్యా |! మీను నీకుం దియంబు సేెసెద; స్ హృద 

యీశ్వరియయిన దమయంతి పాలికింబోయి నీ గుణంబులు దానికి 

వర్ణించి చెప్పీ యక్క-న్య యన్యాల నజేవ్నీంపక నీయంద బద్ధానురాగ 

యగునట్లు చేసెద. భార. అర.౨ ఆ.౧ర. వ. ఇదియెట్లు? ధర్మ 

పరిపాలనపరులై ఏరులై రణనిహతులై న రాజు లతీయసుఖంబు లనుభ 

వింపక నతిథులై యిందుల శకెంతకాలంబయ్యె రానిశారణంబేమి 1 

భార. అగ,౨ ఆ.8౦. వ. శకుం డిదియీమి ! యెందులకుం బోయెద 

వని యడిగిన. భార, అర.౨ ఆ.గీ౬ఒ. పరు! 

కొన్ని యెడల నోకవిషయము నే సం|గహానుగాను వి సరముగాను గూడ 

వలు వేటు విధములుగా జెప్పుచుందురు. (అట్టితరి పునరు క్తిదోవము లేదు) 

అటీ సలమున సం|గహవాక్యము పూగ్వమునను వ్యాస పొక్య మనంతరమునను 
ఈ థి 

(శ యోగింపంబడునని శవము. 

“అయ్యా మేను సీకుం టీం సేసేవిి ఇదీ సరగహా వాక్యము. ఎట్ల 

హ్యాదయేక్వరి.., చేసెద.” అను కది వ్యాసవాశ్యము, ఈ చాక్యములభో 
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మొదటి వోక్యమునం (బియముచేసెదనని సామాన్యముజెప్సి యనంతర వాక్య 

మున నా [ప్రియ మెట్లిదియో విశేషమును జెప్పెను. ఇటు వాక్యము లొకయర్హ 

మునే బోధించుచున్నను రీతిభేద ముండుటచే( బునరు క్షిదోషము లేదని తెలిసి 
కొనవలెను. 

““ఇదియెట్లు ర్ి ఇది సం గహవాక్యము. ““ధర్భుపరిపాలనపగులె. .... 

కారణంబేమి ౪” ఇది వ్యాస వాక్యము. ఇవియను [పశ్న సామాన్య విశేషము 

లను వబుసగా బోధించును. 

““ఇదియేమి ?'” ఇది సం|గహవాక్యము. “౧ందులకుం బోయెదవిని 

యడిగిన'” ఇది వ్యాస వాక్యము. 

సూ కొన్నియెడల వాక్యంబు వాక్యాంతర గర్భంబు నగు. అవి ౧ 

ఉ॥ వ. ఇందుల కెంతకాలంబయ్యె రానికారణం జేబు ? భార. 

అర.౨ అ,౩౦. మొ! (చూ. |కిందు 

వాక్యమధ్యమున వేజొకవాక్యము చేరినచో గర్భితమను దోషముగా 
శాలంకారికులు చెప్పిరి కాని కొన్నియెడల నట్టిదోష ముండదనుటకై వాక్య 
గర్యమున వాక్యాంతరము చేరుకుయు గలదని సూత్రము చెప్పుచున్నది, 

ఇందులకు రానికారణంజేమి 4 అను వాక్యమధ్యమున ఎంతకాలం 

బయ్య అను వాక్యాంతరము చేరియున్నది. ఈ వాక్యము పూర్వసూ[తోదాహర 

ఇఆమునందళలి భాగము కావున నా సూతివివరణమున దీనిని బూర్జ ముగా“ 

జాడనగునని “చూ. కిఫిందు'” అని వ్యాకర్త సూచించెను. 

సూ, పొమ్ము నిశ్సయార్థంబునం దగ =... 

ఉ|| “© ల్దుని గల్యాణగుణో_త్తరుం బడయ కెట్టుం బోవం 

బొమ్ముంచు.” నిర్వ. ౩ అ,ర3. "వెరు! 

పొమ్ము అను సమాపక కిం యాపదము నిశయము అను నర్ధమునం 

శుయోగింపంబడుననీ భావము. పొమ్ము అనుపదమున కు వెడలుము అను నర్ధమే 

గాక నిశ్చయార్థముగూడ నుండుటచే నీ సూత9ము నచింపంబ'డెను. 

ఆలుసీ కల్యాణం ౪” ఎట్లుంటోవను జజ ఏవిధముగ 'నెనను వెడలను, 

సోము ఇ నిశ్చయము, ఇచట 'నెదుటివ్యక్తిని అచ్చటనుండి వెడలిపామ్ముని 
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చెప్పుట శాత్సర్యముగాడు. తాను వెడలకపోవుట నిశ్చయము అను నంశ మే 

చెప్పంబడుచున్నది. 

సూ, పద్యంబులకుం గులకం బగు. ౨౭ 

కులకంబనం బద్యమునకు- బద్యాంతరముతో ననయము. 

ఉ. “తా నొకపండు చెచ్చెరన్ _ కొని (వచ్చుడు. భార ఆది. ౨ 

ఆ.,.౧౯౮, ౧౫౫” మొ! 

పద్యములలో నొక పద్యములోని పదములు వేతెక పద్యముతో సన్వ 

యించుటయు6 గలదని భావము. 

“శఅానొకపండు చెచ్చెరన్” ఇందు చెచ్చేరన్ అను పదముతో( బూర్వ 

పద్యము పూర్తియయ్యును. '“కొనివచ్చుడు*' అనునది వేజొక పద్యమునందలి 

మొదటి భాగము. ఇందు మొదటిపద్యము నంతమున వాక్యము పూ ర్తికా లేదు. 

రెండవ వద్యములోని పదములతో. గలసి వాక్యము పూర్తియగును. “ఒక 
పండు” అను పదము రెండవ పద్యములోని “కౌని” అను నసమాపక |కియలో 
నికి అన్వయించుచున్న ది, ఇట్టి యన్వయము దుష్ట్రముకాదని భావము. 

సంస్కృతమున నయిదు పడ్యములకు గాని యంతకు మించిన సంఖ్య 

గల పద్యములకుంగాని యేకాన్వయమున్నచోం గులకమందురు. కాని యిట 

నట్టి పద్యసంఖ్యా విశేషము వివక్షితము కాదనియు. *బధ్యమునకు. బద్యాంత 
రముతో నన్వయము మాత మే కులక మనియు సామాన్యముగా వివక్షితమయ్యె 

నని వ్యాక ర్హయే “కులకంబన” నిత్యాదిగా సూచించెను. 

లోకమునందలి శబ్దములకు వ్యాకర్తలు వేజువిధమున సంజ్ఞచేయుట 

కో న్నియెడల౦ గానవచ్చుచున్నది. రెండుసాౌరులును మూ(డుసారులును గూడ 

పునరు క్తమగు శబ్దమునకు అ మేడితమని వ్యవహారమున నుండగా (చూ॥ అమే 

డితం ద్విస్త్రీరుక్తుమ్. ఆమరము) “తస్యపర మా(మేడితమ్”అని పాణిని ద్విరుక్త 

మునకు మా్యతమే (గూ మేడిత సంజ్ఞను నియమించెను, అకే యితండును 

“కలకి” శబ్దాగ్గమును వేజువిధ ముగా నిర్భయించెను. అని తెలియవలయును, 

రులక శబ్ఞార్థము నీతండిట్లు (గపొంచుటకు “గ్వచిత్కులక సంబంధోవ్య(త్రినొ 

పిత కృద్భ చేత్ "' అను నధర్వణకారికయే మూలము. లేదా కులక శ స్ట మిట 

నుపలక్షక మని యయినను భావింపవచ్చును. 

ఇది వాక్య పరిచ్చేదము. 

కషి అశ కప కటక 
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సూ, దీర్హ పూర్వకమగు లఘురేఫము. (హన్వపూర్వక మగుచో 

నలఘురేఫంబగు. గ 

ఉ॥ క. వెనక కలలోం చేసిన కొజుగామికి వగచుచోట గుణ 

రత్నము చే, కుజె నీకు నలిగి తన్నిన? బణజిపుపయిం౦ బడినయట్లు పద్శ 

దళావీ ఉ. హ.౫ అ.౧౧౩ మొ॥ 

ఆయాసందర్భములయందు. గొన్ని కొన్ని విషయములు చెప్పవలసి 

యుండగా చెప్పక విడుచుటచే నట్టి వానిని జెప్పుట కీ (పకరణమారంభింప( 

బడెను, [గంథమంతయుల బూ ర్రియయిన పిమ్మట (గంథక రకు మతీకొన్ని 

విషయములు చెప్పవలనినట్లు తోచుటచే నిట వానిని |బ త్యేకముగాం జెవ్వు 

చున్నాండు. 

ముక్త == విడువబడిన, లక్షణ == విధులయొక్కు, వివేచనము == విమర్శిం 

చుట. వెనుక చెప్పుక విడిచిన కొన్ని విధులను ఈ [పకరణమున వివరించు 

చున్నాడని తాత్సర్యము. సంజ్ఞా సంధి సమాస [పకరణములకు సంబంధించిన 

యంశములను వరుసగా గొన్ని టివి సూచించుచున్నా (డు. 

"'తెను(గున; గోన్ని పదములలో నొక్కౌక చో దీర్హ మునకు (హాస్వము 

వచ్చుచుండును. (చూ. బాల. (ప. ౧౧, ౧౫౨, సూ అట్లు దీర్చ మునకు 

(హస్వము వచ్చె నేని (యా (హన్వమునకు తర్వాతనున్న లఘు రేఫము అలఘు 

“రేఫముగా మాబును. 

ఉ॥ చేకూరు, చేకుణు ''వెణవక... ...దళొక్లీ' ఇట జేకూరు అను పద 
ములోనీ ఊకారము బభాల. ప ౧౧ సూ,చే (హనస్వమయ్యును, అట్టు (పొన్వ 

మగుటచే దానితర్వాతనున్న రేఫము శకట రేఫముగామాటి చేకు జిన్, అని 
యయ్యొను, ఇది హ్రైసస్టలమున నుండుటచే మార్చరానిది. కావున ప్రామాణిఠము, 

సూ. అలఘురేఫము లుప్రోడ్క_ మగుచో అఘురేఫరబగు, ఆనీ 
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ఉ॥ శే. 'గీ, నీవును నాపదకోర్చి భంగపాటు తీర్చికొనుము. 

భార. విరా. ౧ ఆ.%ర మొ! లఘుక్భవేన్దుగుః కుతచిద్దురుక్చులఘుగ్భృ 

వేత్ | ఉచ్చారణస్య కల్ప్యక్యాన్ని దానం క తసద్యచః॥ అని యధర్వ 
ణాచార్యులు. ముజియు నా న్యేపాం చైధర్భ్ణ్యం లభఘ్యలఘూనాం ర 

యోాస్తు నిత్యం స్యాత్ . అస యోస్పంగతిం యస్తుకరోతి కవితాక్ళ 

త! అస్యా అత్యంతదోష త్వాద్దుష్క- విస్సహికథ్య తే! అసి (వధవమూ 

చార్వులును, ద్వితీయాచార్వ్యులును నియమించి యుండుటం జేసి యని 

పూర్వశేఫంబు లే యవుటకు వల్ల శాదు. (చేకూరు జా లభఘురేఫము, 

తీజు - అలఘురేఫము.) 

లుప్రాచ్కము = లోపించినయచ్చుగలది. 
అలఘు రేఫమునండలి యచ్చు లోవించినచో నా యలఘు చేఫము 

లఘు రేఫముగా మాటిపోవును అని సూతార్జము. 
తెనుంగునం గొన్ని పదములలోం .గొన్ని యచ్చులకు లోవమువచ్చుట 

గలదు. (చూ బాల, ప. ౧౭. ౧౮ సూ) అట్టి స్థలమున నీ సూూతముచే 

నలఘు"రేఫము లఘు రేఫముగా మాటిపోవునని యభిపాయము తీతీచి, తీర్చి. 

నీవును నాపదకోర్చి .. కొనుము ఇట శీజీచి అను పదమునందలి 

అవర్ణ ముమోాంది యికారము బాల. (ప. ౧౮ సూతముచే లోపింబెను. కావున 

నీ సూతముచే నా యలఘు రేఫము లభురేఫముగా మాజెనని ఆలియనగుు. 

ఓర్చి, తీర్చి అను పదములు రెండును (పాన, యతి, స్టలముల నుండుటచే 

మార్చుటకు వీలుకాదు. కావున: (బామాణికములు. 

ఒక పదమునందలి రేఫము ఒకచోట లఘునుగను వేజొకచోట నలఘువు 

గను ఉన్నవనుట శాస్త్ర జులకు సమ్మతమే యని యధర్వణాచార్యులకారికను 

““లఘుగ్భ వేడ్ స్త సద్వచణో అని పమాణీకరిం చెను, కొన్ని స్టలములండు లఘువు 

శంరువుగను గుకువు లభువుగను మాజుచుండుననియు నుజ్బారణము నుహో 

కవుల (పయోగమునుబట్టి కల్పించుకొన నగుననియు నధర్వణకారికాశ యము. 

వెనుక భజెప్పుంబ ఊన చేకుణ, ఉర్చి అను 'రెండు' స్థలములం దును వరుసగా 

“కు 3," తీర్చి ఆని 'లాఘ్వ లభురేఫములే గలవనిచెప్పి ఉఘ్వు, లభుయపలోలకు 
భతాని అమ్వలడురేఫములకుగు యతి పానమె[కగభదని చెప్బ్ఫివచో నుచోక 
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ముగా నుండుననియు నీ సూతము లనావశ్యకములనియు. దలంచుట కవకా 

శము కాగ్చాంచుచుండగా నట్లు 'చెవ్పుటకు. జింతామణ్యథర్వణకారికలు నిడో 

ధించును కావున వలను పడదని “మతియు... వల్లకాదు '* అను (గంథముచేం 

జప్పుచున్నాండు, 

లఫఘ్వలఘువులగు రవర్షములకు నిత్యముగా వెధర్భ్యము (యతి|పాస 

విరోధము) గలదు. అన్యములకనగా లఘ్యలభువులగు యవలలకు మాతము 

నట్టి యతి[పాస విరోధములేదు అని నాన్యేషామిళ్యాది చింతామణి సూతా 

రము. ఏ కవి కార్యనిర్భాణమున నీ లఘ్వలఘు రేఫములకు మతిని గావించునో 

యాతండు దుష్కవి యని చెప్పంబడును. అని “అనయోస్సంగతి” మిత్యాగ్య 

ధర్వణకారికాశయము. ఈవిధముగా (బధమాచార్యులనగా. జింతామణి 

కర్తయు, ద్వితీయాచార్యులనయగా నధర్వణాచార్యులును లఘ్యలభు రేఫములకు 

యతి[పాసమె(తిని నిషేధించుటచేం బూర్య్వోదాహరణములందు ఏకనిధములగు 

రవర్హము లే గలవని చెప్పక తప్పుదు. అట్టి యేకవిధత్యమును సంపాదిఎ చుట కె 

యీ సూతము లావశ్యకములయ్యనని భావము. అనగా “*చేకూరిన్ '” అను 

నప్పటి లము రేఫమే “చేకు జెన్” అనునవుడును గలదనియు “తీజిచిక"నుము 

అనునప్పటి యలఘు"రేఫమే '“తీర్చికొనుము' అనునవుడును గబదని.యు( జెఫ్పు 

లుకు జింతామణి కారికావళులకు విరుద్దమగుట'ే వలను పడదని తాత్సగ్యము. 

బాలవ్యాకర్తయు “యవలలు లఘ్వలభ[ువులు మెతింబెరయు 'దేఫంబులు 

పొరయవ్ల” (వ. క్రీ ౨౯ సూ అని వీవియె్య తిని నిషేధించను. 

సూ. ద్విత్వరిహతంబగు ద్వితీయావిభ క్తి యుకారమున కచ్చు పరం 

బగుచో సంధి రాదు, జ్ర 

ఉ॥ నను నెజి. నిను నెతిల. మొు॥ 

ద్విత్వరహితంబగు == ద్విరు క్రహలులలో ద్విత్వము లోపించినదగు, ద్వితీ 

యావిభ క్తి = ద్వితీయావిభ క్రి పత్యయమునకు సంబంధించిన, 

మొదట ద్విత్వము గలిగి తరువాత ద్విత్వము లోపించినట్లి ద్వితీయావిభ క్రీ 

(వత్యయమునకు సంబంధించిన యుకారమునకు సంధి రాదని నూ(తాగ్గము. 

నిన్ను, నన్ను, తన్ను, మిమ్ము, నుమ్ము, తమ్ము, అను డ్వితీయాంత పద 

ములయందలి ద్విర్తుక్త నకారమకారముభఇభో నొక హల్తునకు (శబ్దపతి. దావా: 

మూగ గొన్నియెడల భోపమువచ్చును. అట్లు లోకఫింపగా గ్వాళ్యర పాత నుయిన 



ముకులతణవివేచనము వీది 

హల్లుతో(గూడిన ద్వితీయాంత పదముల యంతమునంగల ఉకారమున కచ్చు 
పరంబగువో సంధిరాదని అాత్పగ్యము. 

ననున్ + ఎజి గె == ననునెజి గ. ఇట నన్నున్ అను పదములోని ద్విత్వము 
శబ్ద. ౭౩ సూ[తముచే లోపించెను. [పధమేతర విభ కి సూతముచే వెకల్స్ఫిక 

సంధి [పాప్తించుచుండగా నట్టిరూపము (ననెటిగాన్) అసాధువగుటచే నీ 
సూతముచే నివారించెను. ఇళ్లు నినున్ 1 ఎటి7=నినునెటీగ. (ఇళ్లు మిము 
"నెజి గ మున్నగునవియు,. 

ఈ సూత్రము ద్వితీయావిభ క్తి ఫోకారమునకు మాత్రమే సంధి రాదని 
చెప్పుచున్నది. కాని విభ క్రిస్తమునకేకాక (పకృతి స్రోళారమునకును ఇట్టి సంధి 

నిషేధము నర్షించుచున్నది. విలున్ + అందె == విలునందె అనియే యుండును. 

విలందె అని యుండదు. ద్వితీమయాంతమునకే కాక [పథమాది విభక్ష్యంతము 

నకు నీ నిషేధము చూపట్టుచున్నది. కను 4_ అద జె = కన్నది. “*కనద జనోని 

యుండదు. 

బాల వ్యాకరణమునందలి “జడ్లక్కరంబుతో( బదాది స్వరంబు గూడుచో 
జడ్డకు లోపంబు లేదు”. (ప. ౯ సూ అను సూతముచే తనే యీ యనిష్ట్య 

రూపము నివారింప(బడుచున్నది. కావున నీ సూత మనావశ్యకమని తెలియ 

వలయును నన్నున్ 4 ఎజీగ ఆని యుండునపుడు సంధి వివక్షితమయినచోం 

బదాదిస్వరము జడ్డక్కురముతోం గూడును. కావున ద్విత్వలోపము [పొ ప్తింపదని 

తాత్పర్యము. కనుకనే బాలవ్యాక్రర్త యా సూ తమునకు “నన్న డిగి' ననియు 

నుదాహరించెను. 

సమా స ము. 

సూ. తజచుగ సర్వనామం బుతోడం గర్మధారయ౨బు చూ పట్టదు. ౪ 

కర్మధారయ సమాసమున సామాన్యముగా రెండవ పదము నర్వనామ 
ముగా నుండడదని యర్థము సర్వనామంబుతొడన్ అపి తృతీయాంతముగా 

నుండెడి పదముచణే( బూర్వపదంబు ఉత రపదంబగు సగ్వనా మముతోడం గర్భ 

ధఛధారయముగా సమసింపదను నర్థము లభించును. సగ్వశబ్లంబులు సంబంధంబు 

నందు తచ్చ బ్లంబుతోడ సమసించు (బాల, సమా, ౮ సూ) ఆచ్చిక శబ్దంబు 

తోడ శ్రీసమంబు పాయికంబుగా ద్వంద్వంబఒగు (బాల. సమా, జ సూఅను 

సనూ[తములలో6. దృతీయా నిర్షిష్టృములయిన వదము లు త్తర పదములగున'్లే 

యిచ్చటను నుత్తర పదములగుటన్లు నిషేధించెననియ శెలియ(దగును, 



(కిద ప్రౌఢ వ్యాకరణము 

కరభాఠయ సమాసమున6 బూర్వపదముల విషయము మాతమే బాల 

వ్యాకర్త చెప్పియుండగా ను త్తవపడములుగా నర్వనామములు సామాన్యముగా 

నుండరాధదని యీళతండు చెప్పుచున్నాడు 

కర్మధారయ నమాసమున6 బూర్వపదములుగా సర్వనామము లనేకము 

లుండును. |తికమే వూర్వమున నుండునను నియమములేదు పెక్కు విధములు, 

“అన్ని వస్తువులు, పలుదెజంగులు, మున్నగురీతిని సగ్వనామములు కర్శభారయ 

మున బూూర్వపదములుగా నుండుట కభ్యం తరము లేదు. ఉత్తర పదముగానుం 

డుకు మా(తము సామాన్యముగా సర్వనామములకు కానరానందున నీనియ 

'మము గావించెనని తెలియనగును. సర్వనామములయినను స్తీసమములయినచోం 

ఖూర్వపదముగా నుండుట కాటంకములేదు. |తికము మాతము మహద్వాచక 

మయినను గర్భుధారయ నమాస పూర్వపదముగా నుండుననుటను మాతము 

“బాల వ్యాకరణము శాసనించెను. 

సూ. ద్విగువు మహదర్భఘటితం బదృష్టంబు, ౫ 

మహదర్థఘటితంబు == మహదర్హమును బోధించు శబ్బముతోంరూడినది. 

అద్భస్ట్రం బు == కానరానిది, 

ద్విగుసమాసమునందు మహద్వాచక శబ్దములుండవని కాత్పర్యము. 
ముజ్జగములు, నల్దిక్కు; మాన్నగు ద్విగుసమాసములు అమహాదర్ణమునే బోధించు 

చున్న వి. ముమ్మనుష్యులు మున్నగురీతిని మహాదర్ణక మగు సాధ్య ద్విగు సమా 

సము సాధువు కాదని ఆాత్చర్యము. 

ద్విగు సమాసమున డు.నదములు ఒకే వస్తువును బోధించును కావున 

రెండును ఒక్క తీరున మహద్య్వాచకములు గాని యమహద్వాచకములు భోని 

యగుచుండును. మూ(డు 4-లోకములు, నాలుగు 4 దిక్కులు, ఇట రెండును 

అనుహార్వాచకములు, ముగ్గురు శ మనుజులు ఇట రెండును మహాద్యాచకములు. 

కావున సమాసము రాదు అని యర్థము అంతియేగాని విశేషణము మ్మాతమే 
అమహదర్థకమయినందున సమానము రాలేదనరాదు. 

ద్విగు . సమ్వాషము మహద్వాచకనుగునవు జే జాను(గున సీద్దించునని 

తాత్సగ్యము. 

ఇది. ఘు శ్ర లక్షణ నపొతేత నము, 

ఎకు టో న్ 







అకారాది సూత్రానుక్రవముణిక 

sO ఎకు ళ2వనాాలాలాలలాం 

వచరసనెంబరు. నూ(తము. పుటసంఖ్య_ 

1 అంతాదులకు వార పరంబగుచో వాకు లోపంబును రదరలకో 

ఆఅుజలాబజేశంబు నగు 147 

2 అంద౭క్వ్యాదులు నిత్యబహువచ నాంతేములు 88 

8 ఆక _పత్యయాంతావ్యయంబు కళయ 1% 

4 అక"నిత్యర్థకంబగు 889 

ప్ అట్టిపోనిబోటివంటి ఛబ్బంబులు నదర్ధకంబులు; బోటితనంతం 

(బత్యయార్హ ౦బు నగు 255 

6 అట్టి యిట్టి యెట్టి ఐశకేషంబుల మోది తచ్చృబ్దన కార 285 

7 అట్టుపో లెబలెవ'లెకబ్దంబు లివార్థకంబులం 2177 

8 అడు గ్యాదులు ద్వికర్భకంబులం 840 

ట్ర అత్యం తార్ధంబు నందు నగు 166: 

10 అదరులు లోనగు శోజబ్జములును 89 

11 అది ఇది యెొది యనువానికి6 దృతీయా 'స్త్రమ్యేకవదన 122 
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